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RESUMO 
 
 
A introdução de novos meios de comunicação, dinâmica e em constante 

transformação, revelou a grande demora e dificuldade que as escolas têm de 

atualizar-se e manter o ritmo com a modernidade. Nesta base, o presente 

trabalho discute algumas mudanças que a Internet promoveu ao vincular a 

leitura e a escrita em gêneros digitais, esses poderiam ser usados para o 

ensino da leitura crítica e produção de texto mais contextualizado. Para este 

fim, enfatizamos a importância de desenvolver uma literatura digital que 

permita aos alunos e professores o uso de ferramentas midiáticas de modo a 

possibilitar uma leitura-escrita interativa, bem como ferramentas para 

exploratórias que incentivem o desenvolvimento e expansão da competência 

discursiva. A presente dissertação faz parte da linha de pesquisa Interação e 

Discurso, o recorte de pesquisa foi entender como os letramentos digitais 

podem contribuir para as aulas de produção textual em língua materna. 

Fundamentada por teóricos das Novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (NTIC) como MARCUSCHI & XAVIER (2004), DIAS (2000), 

LANDOW (1992), LÉVY (1999), entre outros, analisei as percepções dos 

alunos de língua materna ao produzirem seus próprios caminhos de leitura e 

escrita digital de acordo com a categoria de interesse propostas na tela do 

computador e mediado pelo gênero digital fanfiction. As narrativas digitais 

(MURRAY, 2003), o nativo digital SANTAELLA (2004) e as perspectivas da 

cultura participatória de JENKIS (2009).  
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ABSTRACT 

 

The introduction of new media, dynamics and in constant transformation, 

revealed the great delay and difficulty that schools have to upgrade themselves 

and keep pace with modernity. On this basis, this paper discusses some 

changes that the Internet brought to link reading and writing and how digital 

genres could be used for teaching critical reading and production of text more 

contextualized. To this end, we emphasize the importance of developing a 

digital literacy that enables students and teachers in the use of media tools so 

that they can be an interactive reading-writing, as well as a tool for exploratory 

attitude that encourages development and expansion of the discursive 

competence of students. This dissertation is part of the research in Speech 

Interaction, the aim of this research was to understand how digital literacies can 

contribute to lessons writing in their first language. Grounded by theorists of the 

New Technologies of Information and Communication (NTIC) such as 

Marcuschi & XAVIER (2004), DAYS (2000), Landow (1992), Lévy (1999), 

among others, analyzed the students' perceptions of their first language to 

producing reading and writing digitals texts themselves according to categories 

of interest proposals on the computer and mediated by the gender digital 

fanfiction. Digital storytelling Murray, (2003), native reader Santaella (2004) and 

the perspectives about the participatory culture Jenkins (2009). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Internet em nosso tempo é o principal meio de informação e comunicação 

da sociedade contemporânea.  Atualmente, vivemos a dualidade do excesso de 

interação em redes sociais, algumas correntes defendem que nas diversas 

instâncias da vida social a Internet é vista como espaço de produção cultural, social 

e aguça ainda mais a motivação dos sujeitos sociais para a prática da vida em 

sociedade.  

Atualmente muitas políticas públicas são favoráveis à inserção as Novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação em ambientes escolares formais, 

testemunha-se a consolidação da Educação a Distância em Consórcios de 

instituições públicas renomadas como universidades federais e estaduais. 

 Mas também, percebe-se a dispersão do alunado em sala de aula com seus 

celulares e aparelhagens tecnológicas afins, questiona-se então, se esse cenário 

seria de dispersão ou falta de entendimento sobre as novas tecnologias e os 

letramentos digitais. 

A limitação do uso e acesso ao suporte tecnológico portado pelo alunado em 

sala de aula vem sendo adotada pelas escolas, enquanto regulação disciplinar do 

cotidiano escolar, todavia, sensibilizar o docente a trabalhar com os recursos 

tecnológicos será um desafio para a inclusão digital do mesmo e da melhor 

convivência com os anseios e tecnologias trazidas pelo aluno de nosso tempo. 

Ao abordar os recursos tecnológicos como ferramentas pedagógicas o 

docente, a partir de um olhar crítico e construtivo pode reorganizar a sua prática 

pedagógica, apoiada nas pesquisas acadêmicas que buscam suporte e validação 
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nas teorias sobre as novas tecnologias de informação e comunicação para melhoria 

da educação, promove inclusão digital e ações de letramentos digitais de forma a 

auxiliar a aprendizagem. 

Ao parafrasear Gibson em Spook Country (2007), daqui a algumas décadas 

será difícil distinguir o digital do real. Nas práticas sociais observadas nas escolas 

formais são os educadores que percebem os estudantes imersos em ambientes 

virtuais e redes sociais virtuais, por isso a preocupação com relação à  exposição 

em horas de acesso de nossos jovens  conectados à vida online; sendo assim, 

indagações sobre como esse tempo poderá trazer melhorias de leitura e 

aprendizagens são comuns, como também, se esse  tempo pode trazer prejuízos à 

aprendizagem.   

Busca-se entender as relações na vida social entre “nativos digitais” e os 

“imigrantes digitais” as trocas possíveis, a convivência e as limitações.  De fato, 

estamos inseridos em uma sociedade com sujeitos sociais imersivos que movem 

suas práticas sociais por meio da interatividade e conectividade utilizando 

tecnologias, tais como: computadores de mesa (desktop), computadores portáteis 

(notebook), smartphones, tablets, GPS entre outros aparelhos.   

Esta pesquisa observa as práticas sociais em ambiente escolar tradicional e 

as possibilidades e limitações na convivência e utilização das Novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação em ambiente escolar formal, já que as gerações que 

compartilham esse espaço urgem em conciliar a aprendizagem profícua, 

colaborativa e critica com os recursos tecnológicos vigente em seu tempo.  

 A geração tecnológica é caracterizada pelas telas e controles remotos.  

Novos comportamentos geram novas formas de práticas sociais, econômicas e de 

profundas mudanças sociais. A linguagem, o discurso e as interações são 
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construídos, desconstruídos e até mesmo ganham formas hibridas.  A evolução 

tecnológica passou pela  web 1.0 e a web 2.0.  

Os estudos da web 1.0 a caracterizam como meio virtual de trocas de e-mail, 

veiculação de informação mais atualizada e abrangente.  

Ao lado disso, a web 2.0 seria a maior interação entre os participantes em 

novos atributos e novas perspectivas. Os sites de bate-papo, as videoconferências, 

web conferências e as plataformas de redes sociais ganharam maior visibilidade e 

usuários, assim a interação e uso da linguagem digital são mais explorados. 

Segundo Haguenauer (2012, p.29), “a web 2.0 é, de certa forma, algo polêmico, pois 

em última análise nada mais é do que um termo novo para um fato antigo, não um 

fato novo como sugerem alguns autores”.  

As novidades da web 2.0 estão associadas à nova abordagem de lidar com 

as ferramentas hibridas disponíveis na vida online. Surgindo uma possibilidade de 

explorar a vida online por outras portas. 

 Ainda, segundo a pesquisadora, (Op.cit., p.29) a web 2.0 sinalizaria uma 

mudança no conceito da web “Enquanto que a web 1.0 estaria se referindo a uma 

internet (...) formada por sites estáticos, o termo web 2.0 seria aplicada a uma 

internet repleta de plataformas”. 

 A inovação das práticas educativas e sociais por meio do uso da linguagem 

digital em ambiente escolar formal serão essenciais para  contextualizar as Novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação nesse ambiente. Contudo, em um 

processo de mudança será necessário adaptar às necessidades dos espaços das 

instituições para que possa acontecer a inclusão digital para ensinar e aprender.   

A escolha do tema da presente dissertação surgiu a partir das observações 

e reflexões feitas  pela professora/pesquisadora ao longo das práticas pedagógicas  
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em sala de aula. Essas reflexões foram ganhando consistência ao longo da 

pesquisa.  

No caso desta pesquisa a curiosidade da pesquisadora em inserir e 

contextualizar a investigação em sala de aula e possibilitar encontros, debates e 

reflexões as práticas educativas que permeiam a vida e as interações sociais de 

gerações nativas e gerações familiarizadas com o uso e contexto das NTICs.  

A escolha sobre o tema Interação e Discurso em Ambiente Hipermídia 

poderia ser de cunho repetitivo, quando se propõe a falar do Hipertexto. Contudo, a 

abordagem da hipermídia em sala de aula ainda é um assunto a ser explorado e 

provocado, pois as escolas ainda caminham para implementação dos seus 

laboratórios de informática e a administração das NTICs em seus ambientes.  

  O trabalho com NTICs precisam ser estudadas e contextualizadas para que 

essas tecnologias possam ser aliadas ao rendimento escolar de nossos alunos, 

entretanto se tais aparatos tecnológicos estiverem alinhados e de acordo com 

objetivos traçados pelas escolas e seus educadores o aproveitamento escolar, a 

inclusão tecnológica e os letramentos digitais serão alcançados objetivamente por 

professores e alunos.  

Ao perceber os conflitos, os desafios, as potencialidades e as possibilidades 

dos professores e alunos estarem envolvidos com tantas “telas” e os  suportes de 

ferramentas, softwares e ambientes virtuais de aprendizagem a serem explorados,  

o olhar da pesquisadora sobressaltou a questão de  como mediar a interação dos 

alunos com esse contexto digital em aulas de produção textual em língua materna.                                                                                                 

Busca-se, também, promover em outros contextos educacionais maior 

reflexão e ações públicas aliadas à qualidade da educação. Já que, estamos em um 

movimento de equipar escolas públicas e capacitar os professores para manipular, 
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criar e interagir com as “telas” do nosso tempo, como os computadores portáteis, 

tablets, smartphones, iphods, iphones com acesso a Internet. Apenas equipar a 

escola não é mérito da inclusão digital, por isso as pesquisas promovem uma ponte 

entre as teorias e práticas que façam pensar criticamente. 

 

O ciberespaço e a cibercultura  

 

A velocidade da informação pelas mídias de massa como o jornal, a rádio, a 

televisão, o computador e a Internet proporcionaram a compreensão do espaço-

tempo a cada geração, para a qual significam  mudanças na forma de pensar e agir.  

Cada uma das tecnologias supracitadas marcaram o tempo com o impacto e legado 

social, discursivo e ideológico. Vale ressaltar a visão de ideologia que, segundo 

Bakhtin (2003) relaciona a ideologia com o signo e a consciência com a  ideologia. O 

signo por ter relação direta com a ideologia serve de palco para as disputas entre 

classes sociais.  Para Fairclough (2001)  a visão de ideologia possui existência 

material e a partir das práticas discursivas há transformações nas relações de poder, 

dos seus sujeitos/consumidores, cada uma prosperou e atingiu o comportamento 

social e formas de poder e ideologias dominantes de seu tempo. Essas misturas de 

discurso com a mídia e a vida, tecnologia e corpo são expressivas às pesquisas no 

campo da LA. 

 O computador e a Internet caracterização desta pesquisa de mestrado estão 

inseridos na concepção de linguagem, discurso e interação supracitada. Neste 

ideário surge o ciberespaço e a cibercultura como formas potencializadas de 

expressão da linguagem, interação das práticas sociais e discursivas e suas 

potencialidades e desafios da vida contemporânea.  
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Esses novos espaços e nomenclaturas aguçam os estudos sobre o ser e agir 

no mundo contemporâneo, além das interações socialmente construídas. Percebe-

se ainda que, no ciberespaço e na cibercultura emergem elementos constituintes 

como o hipertexto, a hipermídia e os letramentos digitais.  

O ciberespaço é um ambiente que não existe fisicamente, mas virtualmente. 

Esse termo foi usado por William Gibson em 1984, pois apresentava a ideia de um 

espaço virtual composto por cada computador e usuário conectados em uma rede 

mundial. Os desdobramentos deste ciberespaço já foi explorado por vários 

pesquisadores como Lévy (1993),Castells (2000),Chartier ( 2003),Santaella ( 2004) 

dentre outros.  

Nesse ciberespaço novas formas de agir, interagir e relacionar estão em 

constante processo de mudança. Esse espaço virtual ou mundo imaterial Murray 

(2003) em que há códigos de conduta, apropriação e interatividade. Além de ser um 

espaço de sociabilidade virtual com práticas identitárias em expansão como explica:  

 

Nesse mundo – popularizado pelo livro Neuromancer (1983), de 
William Gibson -, a experiência ilusória que vicia é brilhantemente 
imaginada como “plugar-se” (“jaking in”), ou seja, conectar-se seus 
neurônios diretamente ao mundo imaterial do “ciberespaço”, palavra 
cunhada pelo romancista para descrever o terreno virtual de bancos 
de dados ao longo de uma internet na qual se pode surfar. A forma 
popular de diversão no bravo mundo de Gibson é o “simstim”, uma 
maneira de acessar a consciência de outra pessoa e, assim, 
experimentar o mundo através dos sentidos dela, vendo, ouvindo e 
sentindo o que quer que ele ou ela faça. (MURRAY, 2003, p.36). 

 
 

Se navegar para as expansões marítimas, econômicas e diplomáticas foram 

necessárias para formação e domínio de novas terras e povos, também na 

contemporaneidade são percebidos na expressão “navegar pelas redes virtuais” a 

mesma urgência em manipulação das ideológicas e do poder  na conceituação de 

globalização na pós-modernidade por esse ambiente de linguagem líquida, Santaella 
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(2008).  Haguenauer e Cordeiro Filho (2012) definem essa contextualização entre os 

desafios e o espaço de mudanças provocadas pelas NTIC: 

 
Surgem novos nomes para caracterizar novas expressões da 
linguagem humana – a linguagem digital -, ao mesmo tempo em que 
nomes antigos recebem novas conotações e novos significados: 
hipertexto, hipermídia, hipervídeo, interação, interatividade, 
simulação e imersão. Essas palavras e os novos conceitos a elas 
relacionados pontuam a revolução que está acontecendo na 
comunicação humana. (HAGUENAUER; CORDEIRO FILHO, 2012, 
p.28). 

 
 

A cibercultura cria uma relação intrínseca e concomitante das relações sociais 

e ideológicas nas ações e nos papéis não mais instituídos hierarquicamente, mas 

agora paralelamente entre o que se  entende por autor e leitor. Novos olhares sobre 

como conceber a linguagem, o discurso e a interação em novos meios de 

comunicação e tecnologias estão sendo constantemente (re) pensados, (re) 

visitados, (re) analisados atualmente.  

A imagem do leitor na cibercultura é retomada com mais interação e 

mobilidade, questões como a autoria também são repensadas.  A noção de autor, 

autoria e coautoria são instigantes e (re) inventadas. O inédito depende do olhar e 

das faces do jogo entre autor e leitor nas malhas tênues dos nós hipertextuais que 

proporcionam novas rotas de leitura em hiperlinks. 

O termo hipermídia é uma expansão do termo hipertexto, que enfatiza os 

diferentes formatos, pois se trata de um hipertexto enriquecido com elementos 

multimídia como imagem, vídeo e áudio, ou seja, um texto que possui ligações 

dinâmicas para outras mídias.  

O hipertexto caracteriza-se por uma estrutura não sequencial ou não-linear, 

sendo constituído por nós de informação com ligações que facultam o acesso a 

outros nós ou a uma parte de um mesmo nó. Essas ligações permitem uma 
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organização não sequencial ou não linear da informação e da construção dos 

sujeitos historicamente constituídos pela linguagem e pelas  relações e práticas 

sociais. 

Na cibercultura o autor ganha outros atributos por dois motivos, primeiro 

porque um texto não precisa ser lido na íntegra, pois algo nele pode despertar o 

interesse pela leitura de outro, num segundo momento o autor principal é aquele que 

está lendo e construindo o melhor texto para si, com base nos diversos textos 

postados na Internet. Sendo assim, busca-se na LA sustentação teórica para 

explicitar que é na interação que novos textos são construídos e (re) construídos. 

São as inserções e aproximações de novos textos, intertextos e multitextos e novas 

formas de apreender as estratégias de leituras e alcançar os pilares dos novos 

letramentos fundamentais às novas práticas de leitura e ensino de línguas.   

O hipertexto é apresentado (inclusive explicitamente de forma visual, através 

dos hiperlinks, por exemplo) como um espaço de múltiplas dimensões, um 

entrelaçamento de múltiplas escrituras que retiram dele a característica da 

originalidade. Surge então um paradoxo: ao mesmo tempo em que o hipertexto não 

é original, cada leitor cria um texto novo com base na sua rota de leitura.  

Ao fazer uma alusão à Barthes, a escrita na cibercultura começa quando os 

autores morrem e nasce o leitor/coautor, que possui o poder de navegar pela 

multiplicidade do meio digital. Nesse percurso do leitor/coautor algumas questões 

ficam subentendidas como as  formas de manter o poder, e até mesmo, a formação 

ideológica trazida conscientemente ou não na construção do texto.  

Em suma, na cibercultura observa-se que, a visão divergente sobre a 

questão (ou posição) do leitor/coautor torna necessária uma maior análise sobre 

essa relação e a promoção dos letramentos digitais, como também um 
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aprofundamento teórico, assim a LA auxilia a possibilidade em traçar novas 

estratégias e observações nas fronteiras disciplinares ao investigar as construções e 

trocas dos pares acerca do que são o ciberespaço e os letramentos digitais e os 

desafios e potencialidades na formação de leitores/coautores em língua materna.  

 

Linguística Aplicada 

 

   A presente pesquisa está inserida no campo da Linguística Aplicada que 

entende a linguagem como prática social. 

 A LA era vista como um modo de aplicação da Linguística (teórica) à prática 

de ensino de línguas (MENEZES et al. 2009; CAVALCANTI, 1986). Tendo em vista 

tais aspectos, a LA era compreendida como uma aplicação das teorias no estudo 

sobre a linguagem em contextos de uso, já que emergiram dos contextos escolares, 

profissionais e midiáticos. Sendo assim, um objeto de consumo e aplicação dos 

estudos linguísticos ao ensino e aprendizagem de línguas maternas e estrangeiras, 

além de preencher  uma posição de subárea, sem seu próprio arcabouço teórico.  

Ao longo do tempo, o consenso de que o objeto de investigação da LA é a 

linguagem como prática social, seja no contexto de língua materna ou de outra 

língua, como postula MENEZES et al. (2009) tornou-se o  limiar da pesquisa em LA 

atêm-se em entender a linguagem em diversos contextos de uso, questionando as 

noções de ideologia, poder e ética já que também entende os sujeitos como sócio-

historicamente situados.  

A linguística aplicada nasceu como uma disciplina voltada para os 
estudos sobre ensino de línguas estrangeiras e hoje se configura 
como uma área imensamente produtiva, responsável pela 
emergência de uma série de novos campos de investigação 
transdisciplinar, de novas formas de pesquisa e de novos olhares 
sobre o que é ciência.  (MENEZES et al., 2009, p.2)  
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Por muitas transformações passou a LA ao longo das discussões entre os 

principais teóricos da área. A vertente que nos chama atenção são das 

Universidades brasileiras em priorizaram alicerçar a disciplina com mais empenho de 

não delimitar a mesma, mas de propor a ausência de fronteiras como diz 

Rajagopalan (1997, p.04 apud MENEZES, 2009) em que propõe a indisciplinaridade, 

que mais tarde será expandida por Moita Lopes (2008) como LA indisciplinar.  

Essa noção de interdisciplinaridade estaria no sentido de ler várias áreas do 

conhecimento como sociologia, geografia, história, antropologia, psicologia cultural e 

social, etc. e construir por um prisma o arcabouço metodológico e assim, produzir 

conhecimento a partir do olhar de outras disciplinas com diferentes tradições.  

O linguísta aplicado percebe a necessidade de explorar como o uso da 

linguagem e a constituição do sujeito é historicamente e socialmente situada. A 

manutenção das ideologias dominantes e a questão de poder passam a ser 

amplamente discutidas e apresentadas nas pesquisas. Tornando possível, pensar 

no uso da linguagem em contexto escolar como prática social vinculado ao 

desenvolvimento de práticas de ensino mais criticas e reflexivas, já que nenhuma 

produção do conhecimento é neutra. (MOITA LOPES, 2008; RAJAGOPALAN, 2008; 

FABRÍCIO, 2008). 

  O viés da interdisciplinaridade causou o impacto no desenvolvimento da LA 

contemporânea, MOITA LOPES (2008). Sendo assim, a LA mestiça ou nômade 

propicia ao linguista aplicado novas percepções sobre as práticas sociais.  

 Nas Ciências Sociais e Humanas o mundo contemporâneo requer a 

construção de uma investigação situada. O (re) pensar outros modos de teorizar e 

fazer linguística aplicada veio da necessidade de repensar outros modos de 

compreender as mudanças relacionadas à vida sociocultural, política e histórica.  
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Pennycook (2008, p.72) afirma que, “As disciplinas não são estáticas, 

domínios demarcados de conhecimento aos quais pedimos emprestados construtos 

teóricos, mas são elas mesmas domínios dinâmicos de conhecimento.”  

A ideia latente é pensar na  LA como campo de investigação transdisciplinar e 

que se necessário transgressivo – (RAJAGOPALAN, 2008). Pennycook (2008, p.75) 

afirma que, “a teoria da transgressão não só desafia os limites e os mecanismos que 

sustentam as categorias e os modos de pensar, mas também produz outros modos 

de pensar”.  

A LA transgressiva está além dos limites normativos, procura imaginar de 

forma diferente, mantendo tanto a ação política do ensinar para transgredir, como 

diz (PENNYCOOK, 2008).  O uso da tecnologia como ferramenta pedagógica em 

sala de aula é uma forma de aproximação do universo do educando e está além dos 

limites normativos da escola.  

A LA transgressiva que examina o movimento das teorias “trans” e “pós” nos 

ajuda a entender a mudança da relação de domínio temporal para o domínio mais 

espacial. “Esse deslocamento temporal para o espacial é importante para uma 

mudança na direção de compreender a globalização, movimento, fluxos e ligações.” 

(Op.cit. p. 76). Ao lançar aos pressupostos teóricos transgressivos como a seguir: 

 
(...); transculturação, como modo de pensar a cultura e os processos 
de interação cultural que permitem uma fluidez de relações; 
trasmodalidade, como modo de pensar o uso da linguagem como 
localizado dentro de modos múltiplos de difusão semiótica, 
transtextualização, como modo de pensar signos atravessando 
contextos; tradução, como modo de pensar o significado como ato de 
interpretação que atravessa fronteiras de modos de compreender; 
transformação, como uma maneira de pensar a mudança constante 
na direção de todos os modos de significado e interpretação. Como 
essas teorias inter-relacionadas ainda estão em construção, 
focalizarei a LA transgressiva, depois das viradas linguísticas, 
somáticas e performativa.   (PENNYCOOK, 2008, p. 76-77)  
 
 



                                                                                   

 

27 

 
A pesquisa se alia a visão da LA transgressiva por entender que ao buscar 

arcabouço teórico em outras disciplinas para entender os recortes de pesquisa 

propostos aqui.   

A LA transgressiva engajada em práticas problematizadoras permite a esta 

pesquisa a perspectiva de elencar as práticas sociais por meio do uso da linguagem 

situada em plataformas digitais. O aspecto problematizador será exposto nas 

próximas seções, visando à construção de sujeitos resignificados pela cultura 

participativa na cibercultura.  

 

 Hipertextos e hipermídia             

 

     O hipertexto é uma nova forma de escrita no ciberespaço ou na cultura das 

“telas” (SANTAELLA, 2008). O hipertexto teve seu precursor na década de 60 como 

afirma Clemente (2012): 

 

A primeira ideia de hipertexto foi manifestada por Vannevar Bush em 
1945, mas o termo só foi criado nos anos 60 por Theodore Nelson. 
Bush concebeu o hipertexto para melhor organizar e indexar 
informações em uso pela comunidade cientifica de sua época (...). O 
hipertexto sempre esteve presente na vida letrada da humanidade, 
embora essa nomenclatura seja nova, visto que suas manifestações 
circulavam como nota de rodapé, anotações que margeavam os 
livros e até mesmo habilidades (meta) cognitivas, que auxiliavam a 
busca de informação complementar, também as citações de outros 
autores em uma determinada obra são consideradas rastros 
dialógicos hipertextuais. (CLEMENTE, 2012, p.111 - 12) 
 
 
 

 Alguns aspectos dessa comunicação mediada pelas NTICs permitem 

repensar e reiterar os conceitos de linguagem e de habilidades como 

multimodalidade e o hipertexto. Segundo Dias (2000), em sua tese de doutorado, 

referiu-se aos benefícios que o hipertexto, por meio da multisemiose pode 

proporcionar ao ensino e aprendizagem no ciberespaço: 
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Sistemas de hipertexto enquanto ferramentas de ensino e 
aprendizagem parecem facilitar um ambiente no qual a 
aprendizagem acontece de forma incidental e por descoberta, pois 
ao tentar localizar uma informação, os usuários do hipertexto, 
participam ativamente de um processo de busca e construção do 
conhecimento, forma de aprendizagem considerada direta e explícita. 
(DIAS, 2000, p.104). 

 
 

 Em muitos ambientes virtuais como o blog e sites a linguagem é permeada 

por imagens e sons que integram o texto escrito alfabético. O hipertexto torna-se 

interessante, já que este gênero quebra a linearidade do texto com diálogos textuais 

(intertextualidade / hipertextualidade), que se abre a vários textos e conceitos, assim 

ao estudá-lo contemplamos seus vestígios nas reminiscências da literatura e sua 

importância na atualidade nos meios hipermidiáticos.  

Marcuschi (2002, p.19) destaca que, “os gêneros não são instrumentos 

estanques e enrijecedores da ação criativa. Caracterizam-se com eventos textuais 

altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos” os novos gêneros se utilizam de velhas 

bases para continuar sua progressão sócio-histórica, Bakhtin (2003) que falava na 

‘transmutação’ dos gêneros e assimilação de um gênero por outro gerando novos. O 

computador, ícone da nova revolução, ligado em rede está alterando as relações 

das pessoas com o tempo e o espaço. A nova revolução, como  bem apontou Pierre 

Lévy em As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da 

informática (1993) ampliou a inteligência humana em novas formas de pensar, agir e 

articular  linguagem e  signos. 

A manifestação do hipertexto nos meios hipermidiáticos e suas contribuições 

nas produções e manifestações escritas, além do desempenho de alunos/leitores e 

professores diante deste gênero em nova roupagem.  
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Esse autor faz tal apontamento para enfatizar que a leitura de textos e do livro 

continuará viva, contudo será veiculada por novos meios que são as redes 

eletrônicas e a tela de qualquer aparelho eletrônico. 

O hipertexto sempre esteve presente na vida letrada da humanidade suas 

manifestações circulavam como: nota de rodapé, anotações que margeavam os 

livros e até mesmo as habilidades (meta) cognitivas. De acordo com Lévy (1993, p. 

37) “o hipertexto não é lido ou interpretado como um texto clássico, (...) de forma 

interativa. Como ele é plástico, dinâmico, dotado de certa autonomia de ação e 

reação, é impossível seguir uma sequência predefinida.” Todavia, por não haver 

sequência entre o hipertexto e a autonomia leitor/usuário, este se torna um 

explorador, mas do que um navegador das telas interativas e hipermidiáticas, esse 

que se movimenta interligando as informações, de acordo com interesses irá 

construindo seu patrimônio cognitivo, isto é, define seu próprio texto com essa 

metamorfose na leitura, a nova forma de apreciação interativa, pois segundo 

Gosciola (2003) “ Em hipermídia pode-se tanto ter uma estrutura linear como não 

linear. Elos unem conteúdos em uma rede semântica hipertextual permitindo ao 

usuário/leitor navegar pelos documentos de acordo com a sua lógica (...)”  

As políticas públicas educacionais estão levando às escolas computadores, 

tablets e Internet de banda larga. Cabe à prática pedagógica escolar definir quais 

áreas disciplinar de atuação da escrita digital, o hipertexto, entre outras ferramentas 

do ciberespaço irão proporcionar novas ações e resultados do que até o momento 

somente o texto tradicional poderia suprir enquanto estratégia de prática 

pedagógica, não precisa se excluir velhas roupagens textuais, mas agregar aos 

novos gêneros digitais.  
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Desta forma, (re) pensar e interpretar as potencialidades do gênero digital 

agregará à prática pedagógica escolar assumir novas posturas metodológicas na 

inserção de novas linguagens. Marcushi (2007, p. 168) afirma que, “redefinições 

curriculares, revisão e identificação de fontes, estabelecimento de conhecimentos 

que possibilitem a ordenação do fragmentário” são posturas a serem assumidas com 

as novas tecnologias e as propostas de letramento digital. 

Há ainda, duas considerações a fazer sobre o universo das NTICs a primeira 

diz respeito aos “nativos digitais” e a segunda aos “imigrantes digitais”.  Será 

abordado de forma breve apenas para contextualizar o sujeito social que é o usuário 

participante dessa investigação.  

Para análise geral, o “nativo digital” é o sujeito social  que já nasceu sendo 

assediado pelas NTICs. Esses formam as novas gerações de estudantes que estão 

chegando às escolas sem quaisquer dúvidas ou receios quanto ao uso das 

tecnologias de informação e comunicação em atividades do dia a dia, como afirma 

Santaella (2004) os “nativos digitais são usuários das “telas” sejam elas de 

computadores, celulares, GPS, tablets, lousa digitais entre outros componentes.” Já 

os imigrantes digitais são as pessoas que no dia-a-dia utilizam os recursos 

tecnológicos, fazem cursos sobre isto e tentam estar harmonizados com o seu 

tempo e as tecnologias vigentes nesse tempo. Assim, como relata Tori (2010) sobre 

o criador desses termos supracitado: 

Prensky é o criador dos conceitos ‘nativos digitais’ e ‘imigrantes 
digitais’. Para esse autor, os atuais estudantes, nativos digitais, são 
ensinados por professores imigrantes digitais, que possuem 
“sotaque” e cultura trazidos da era pré-internet. Assim como os 
imigrantes do mundo real, alguns imigrantes digitais se adaptam 
melhor que outros à nova cultura, mas, invariavelmente, todos 
mantêm algum nível de sotaque. Prensky lista algumas 
manifestações desse sotaque, tais como: a internet não ser a 
primeira fonte de informações: ler manuais de programas e produtos 
antes de começar a usá-los; imprimir um documento para lê-lo.  
(TORI, 2010, p.208). 
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Para Prensky (apud TORI, 2010, p. 218) os nativos digitais gostam de jogos e 

suas conexões mentais são formadas por diferentes relações informacionais. Os 

nativos digitais gostam de jogos, fazem atividades em paralelo, precisam de 

motivação e recompensas frequentes, gostam de trabalhar em rede e de forma não 

linear.  

Em contrapartida, os imigrantes digitais, ainda segundo Prensky (apud TORI, 

2010, p. 218) nem sempre estão preparados para valorizar essas características dos 

nativos. Até mesmo, porque, ainda tentam entender a web 2.0  e os recursos  e 

paradigmas. De acordo com Tori (2010, p. 218) “Nós, professores pré-internet, 

precisamos correr para reduzir nossos sotaques, porque em breve, além de 

imigrantes digitais, seremos imigrantes 2.0”.  

Ao falar de novas tecnologias cabe contextualizar os sujeitos sociais, como 

estão inseridos socialmente e como compartilham, convivem e interagem com as 

revoluções tecnológicas de comunicação e informação vigentes.  Os conflitos podem 

surgir mediante a posição critica frente às demandas do tempo e espaço.  

Objetivos 

 

Esta pesquisa tem como Objetivo Geral identificar os elementos do gênero 

digital fanfiction que podem servir como um recurso para as aulas de produção 

textual em língua materna.  

Como objetivos específicos têm-se:  

 Caracterizar o gênero digital fanfiction. 

 Observar a interação dos alunos entre si e com o gênero digital 

fanfiction dentro do contexto escolar. 



                                                                                   

 

32 

  Observar a relação dos alunos com o gênero digital fanfiction fora do 

contexto escolar. 

A partir do objetivo geral e dos objetivos específicos, pretende-se responder 

às seguintes questões de pesquisa: 

a) Quais são os elementos do gênero digital fanfiction que podem 

servir como recursos para as aulas de produção textual em língua materna?   

 

b) Como é caracterizado o gênero digital fanfiction? 

  

c) Como se dá a interação dos alunos entre si e com o gênero digital 

fanfiction? 

 

Motivação e Relevância da Pesquisa  

 

A motivação para esta pesquisa surgiu da minha experiência como 

professora de escola pública ao tentar me aproximar do universo dos meus alunos e 

buscar aliar nas aulas de língua portuguesa contextos familiares. Ao longo do tempo 

percebi a resistência no processo de leitura e escrita, mas não compreendia porque 

muitos ao longo das minhas aulas escondiam e, após as atividades pediam 

permissão para ler os best-sellers juvenis. Parei para conversar e descobri que liam 

e eram consumidores e fãs dessa categoria, até então, afastada da escola.  Em uma 

escola em Guapimirim-RJ comecei a vê-los passando com muitos desses livros e 

sagas vampirescas juvenis, curiosa, perguntava se haviam comprado e se estavam 

gostando da leitura, mas para minha surpresa além de gostarem da leitura, os livros 

agora vinham da pequena biblioteca. Apoiei o projeto de leitura da biblioteca da 

referida escola. Esses livros disputados por meninas e meninos eram o orgulho da 
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auxiliar da biblioteca e a inserção de leitura naquele espaço. Numa atividade de roda 

de leitura, descobri pela primeira vez o universo fanfiction junto aos meus alunos. 

 Para entender esse novo universo, li fanfics baseadas nas obras originais 

de O diário de Bridget Jones e Harry Potter (de Helen Fielding e J.K. Rowling) a 

partir dessas leituras fui amadurecendo a possibilidade de  trabalhar esse gênero 

digital em minhas  aulas, para deixa-las mais atraente  e  criativa à produção textual. 

A relevância desta pesquisa consiste em fomentar as discussões sobre os 

letramentos digitais, os gêneros digitais e contextualizar o gênero fanfiction como 

cultura participativa e escrita digital colaborativa em escolas públicas. A inserção de 

gêneros digitais em contexto escolar é apropriada aos nativos digitais – novas 

gerações de estudantes, que vivem imersos em novos gêneros digitais com velhas 

roupagens discursivas e dialógicas.  

 

 Metodologia 

 

A metodologia utilizada para responder essas questões consiste na 

abordagem de um estudo exploratório com elementos de etnografia.   

Os elementos de etnografia são questionários de sondagem, questionários 

de avaliação de plataforma, entrevista semiestruturadas e o diário de campo da 

pesquisadora.   

O aparato metodológico visa dialogar com Teoria Sociointeracionista e em 

algumas análises será utilizada a Análise de Conteúdo, Bardin (2004) para    

identificar a prática de leitura e produção que é resultado do dialogo de diversos 

textos em um suporte especifico: o computador. Desta forma, este aluno efetuará 

processos de compreensão mentais mais complexos, diferente daquela, do papel. 
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Não se trata enfatizar uma habilidade neurocognitivas Bechara e Haguenauer 

(2011), mas sim, observar como o ambiente virtual e os recursos tecnológicos 

podem ser administrados em ambiente escolar. Os recursos tecnológicos  auxiliam  

à construção de processo cultural e alia a linguagem como prática social. Ao 

entender o ciberespaço e a cibercultura visa-se a abordagem sobre os gêneros 

digitais.   

 

Organização do Trabalho  

 

Esta investigação está organizada em seis capítulos.  

No primeiro capítulo introdutório é justificado a inserção da pesquisa na área 

de Linguística Aplicada, o recorte sobre ciberespaço e cibercultura e o hipertexto e 

hipermídia. O tema da pesquisa, a motivação, a relevância do trabalho, a 

metodologia utilizada, o objetivo geral, os objetivos específicos e as questões de 

estudo. 

No segundo capítulo é apresentada o referencial teórico, a revisão desses 

conceitos sobre o argumento de pesquisa e a apresentação da visão dos gêneros 

digitais mais populares e as práticas dos letramentos digitais.  

No terceiro capítulo é apresentado o gênero digital fanfiction, busco as 

definições, pesquisas e exemplos. 

No quarto capítulo é apresentada a metodologia de pesquisa, o contexto 

desta investigação, assim como a caracterização da instituição, dos participantes, 

dos instrumentos utilizados e dos procedimentos de coleta e análise de dados. 

No quinto capítulo é apresentada a interpretação dos resultados da pesquisa 

conduzida, à luz da fundamentação teórica adotada, da teoria sociointeracionista e 

análise de conteúdo.  
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No sexto capítulo teço as considerações finais a respeito desta investigação, 

discorro sobre os resultados e deixo minhas impressões e propostas para novas 

pesquisas.  

As referências bibliográficas e os anexos são apresentados os documentos 

e um escrito sobre minhas reflexões sobre ideologia.  

Esta pesquisa se insere nos interesses de investigação do grupo de 

pesquisa do Laboratório de Pesquisa em Tecnologias da Informação e da 

Comunicação -  LATEC/UFRJ (http://www.latec.ufrj.br/latec/) e nos argumentos de 

pesquisa sobre Interação e Práticas Sociais do Programa de Pós-Graduação em 

Linguística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro – PIPGLA/UFRJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.latec.ufrj.br/latec/
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Os conceitos e análises serão pautados na literatura da Linguística Aplicada, 

principalmente nas questões concernentes ao ensino de língua materna, discurso e 

interação na educação mediada pelas novas tecnologias de Informação e 

Comunicação. Para melhor entendimento das questões o referencial teórico será 

fundamentado no pensamento e na reflexão de pesquisadores e teóricos como: 

Moita Lopes (2006), Fabrício (2006), Leffa (2006) Santaella (2008) – com a relação 

ao processo de linguagem e discurso. Sendo alinhavada às contribuições de Bakhtin 

(2003) e o entendimento das competências discursivas, textuais e contextuais 

expostas e sustentadas nas modalidades do discurso social e historicamente 

construídas.  

Esses autores, ao contribuir sobre o termo discurso, propõem considerar o 

uso da linguagem como forma de prática social e não como atividade de cunho  

individual. Denuncia assim, que o discurso é um modo de ação no mundo, ou seja, 

como agem as pessoas no mundo na construção de suas identidades e alteridades  

como também um modo de atuação em suas  práticas sociais, segundo Moran 

(2000, p. 01) “ Na sociedade da informação todos estamos reaprendendo a 

conhecer, a comunicar-nos, a ensinar e a aprender; a integrar o humano e a 

tecnologia; a integrar o individual, o grupal e o social”. 

Assim como, as reflexões de Pierre Lévy sobre o ciberespaço e as novas 

formas de relações humanas socialmente construídas em contextos de ambientes 

hipermidiáticos e educacionais.   Ao analisar as possibilidades do uso das novas 
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tecnologias no processo educativo à luz da Teoria Sociointeracionista de Vygotsky, 

busca-se entender a capacidade de o aluno constituir como um sujeito social e 

interativo, com potencialidade de desenvolver habilidades e alternativas plásticas a 

cada desafio encontrado. Os estudos de Vygotsky contextualizam as interações 

sociais como principio articulador da constituição individual e social do homem.  

Desta forma, toda aprendizagem convergiria nesta teoria a  ideia de que o potencial 

o desenvolvimento cognitivo está direcionado a uma determinada zona, a que 

chamou de “zona de desenvolvimento proximal” (ZDP), isto é, a distância entre o 

nível real e atual de conhecimentos, determinado pela resolução independente de 

problemas e o nível de desenvolvimento potencial determinado pela resolução de 

problemas sob a orientação de adultos ou em colaboração com parceiros com nível 

avançado. A ZDP oscilaria de acordo com a cultura, a sociedade e a experiência de 

cada indivíduo. Para que esta zona seja criada, deve existir uma atividade conjunta 

que estimule os pares a interagir e a criar em prol de um bem maior.  

A abordagem dos estilos de aprendizagem e estilos cognitivos presentes em 

Bechara e Haguenauer (2011, p.111) e as novidades sobre o mapeamento e 

entendimento acerco do sujeito sócio e historicamente construído organiza e 

gerencia sua rede de informações e as transforma em conhecimento aplicável a 

realidade imediata em que está inserida.  

De acordo com Lima e Haguenauer (2012, p. 119) nas considerações finais, 

postulam a importância dos professores terem acesso aos resultados das pesquisas 

sobre novas tecnologias para melhorar sua atividade docente, “através do 

aprendizado constante e da reflexão critica sobre sua prática”.  
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2.1 Letramentos   

 

Muitas são as possibilidades de escrever, pensar e agir quando o assunto é 

leitura. Atualmente, a perspectiva sobre leitura foi ampliada para além da 

decodificação de um código escrito, mas para novas abordagens e horizontes 

estendidos para o campo dos letramentos. Temos amparos na educação para 

nortear a temática, sendo essa abordada pelos PCNEM, OCMEM “ Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias e Práticas de Leitura e Escrita  - organização de  textos 

produzidos para séries do Salto para o Futuro no período de 2000 e 2005. Assim diz 

o PCNEM: 

A linguagem permeia o conhecimento e as formas de conhecer, o 
pensamento e as formas de pensar, a comunicação e os modos de 
comunicar, a ação e os modos de agir. Ela é a roda inventada, que 
movimenta o homem e é movimentada pelo homem. Produto e 
produção cultural, nascida por força das práticas sociais, a linguagem 
é humana e, tal como o homem, destaca-se pelo seu caráter criativo, 
contraditório, pluridimensional, múltiplo e singular, a um só tempo.  
Não há linguagem no vazio, seu grande objetivo é a interação, a 
comunicação com outro, dentro de um espaço social, como, por 
exemplo, a língua, produto humano e social que organiza e ordena 
de forma articulada os dados das experiências comuns aos membros 
de determinada comunidade linguística. (PCNEM, 1999, p. 125) 

 

Os PCNEM aborda em seu conteúdo a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB)  e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (DCNEM). Na segunda parte do documento intitulado de “Linguagem, 

Códigos e suas Tecnologias” é referenciado competências e habilidades para áreas 

do conhecimento de Língua Portuguesa e Língua Estrangeira Moderna dentre outras 

áreas como Educação Física, Arte e Informática. Além de Rumos e Desafios.  

 As mudanças para o Ensino Médio começaram em 1999 quando a 

reorganização curricular em áreas de conhecimento teve por objetivo facilitar o 
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desenvolvimento dos conteúdos, numa perspectiva interdisciplinar e contextualizada, 

com preocupação ao futuro do trabalho e o advento das novas tecnologias.  

 

 A metáfora do hipertexto servirá como exemplo. A partir de uma 
ideia, podem-se abrir muitas “janelas”; o sentido das escolhas pode 
depender do acaso ou de um interesse particular. No acaso, a 
possibilidade de atingir os objetivos desejados é externa à 
proposição individual. Quando há um interesse definido, o controle 
sobre para que e para onde se quer ir pertence àquele que sabe 
escolher. (PCNEM, 1999, p. 131) 
 

 O desenvolvimento das competências linguísticas pelo aluno do Ensino 

Médio dentro das perspectivas dos letramentos são que ele possa entender inferir e 

mudar a sua realidade com embasamento e posicionamento crítico a partir de suas 

leituras, criação textual e inferências discursivas no âmbito da escola e da vida 

social.  

As novas tecnologias da comunicação e da informação permeiam o 
cotidiano, independente do espaço físico, e criam necessidades de 
vida e convivência que precisam ser analisadas no espaço escolar. A 
televisão, o rádio, a informática, entre outras, fizeram com que os 
homens se aproximassem por imagens e sons de mundos antes 
inimagináveis. (...) Os sistemas tecnológicos, na sociedade 
contemporânea, fazem parte do mundo produtivo e da prática social 
de todos os cidadãos, exercendo um poder onipresença, uma vez 
que criam formas de organização e transformação de processos e 
procedimentos. (PCNEM, 1999, p. 132) 
 

O desenvolvimento das competências e habilidades a serem desenvolvidas 

em Língua Portuguesa faz o uso da linguagem como conhecimento do dito/escrito e 

a leitura/análise das escolhas de gêneros e tipos de discurso.   

Nessa perspectiva a OCMEM “Linguagem, Códigos e suas Tecnologias”  

aborda  a identidade da disciplina e nos caminhos nos estudos da linguagem. Ainda 

configura numa orientação e não em uma receita ou solução de problemas e 

dilemas do ensino de línguas, mas compreende em novo contexto de ação docente 

e novas abordagens de ensino e de aprendizagem.  
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O caminho escolhido para essa discussão dá ênfase aos estudos 
levados a efeito no âmbito da Linguística Aplicada, a fim de discutir 
as contribuições que tais domínios científicos acarretaram, nos 
últimos anos, para as práticas de ensino e de aprendizagem da 
Língua Portuguesa como língua materna. (...) É preciso lembrar que 
um texto dessa natureza não pode ter a pretensão de esgotar a 
questão em relação e suas múltiplas faces, que envolvem aspectos 
políticos e ideológicos, históricos e sociais, globais e locais, 
acadêmicos e científicos. Trata-se, aqui, de discutir, em linhas gerais, 
a relação entre os avanços de disciplinas científicas que se 
incumbem do estudo da língua e da linguagem e seus efeitos para as 
disciplinas escolares envolvidas na formação oferecida pelo ensino 
médio. (OCMEM, 2006, p. 18-19).  

 

Pode-se chamar de projeto de letramento ações que estão intimamente 

ligadas aos modos culturais de usar a linguagem.  Pensava em letramento como se 

fosse à aquisição de uma tecnologia da escrita alfabética, desvinculada das 

questões sociais, com a inclusão e exclusão. 

 Soares (2005) diz que a palavra letramento é um termo a ser familiarizado na 

área de Linguística e na Educação. De certa forma, estamos mais acostumados com 

termos como “alfabetização, alfabetizado, analfabeto e, até mesmo, letrado e 

iletrado”.   

Os pressupostos teóricos não trabalham com a palavra letramento, de acordo 

com base nas NTICs, muitos estudiosos definem letramento de forma plural, isto é, 

defendem a existência não só do letramento tradicional, mas de vários tipos de 

letramentos.  

Alguns teóricos como KLEIMAN (1998); ROJO(2008); SANTAELLA (2004) e 

Soares (2004) preferem trabalhar com termos mais específicos de letramentos, tais 

como: letramentos acadêmicos, letramentos visuais, letramentos eletrônicos, 

letramentos digitais, letramentos múltiplos ou multiletramentos.  De acordo com 

Soares (2004, p.18) o letramento é “o estado ou a condição que adquire um grupo 

social ou um individuo como consequência de ter-se apropriado da escrita e suas 

práticas sociais”. 
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Esse fato se explica porque o conceito de letramento tradicional do apenas “ 

ter a habilidade de ler e escrever” (GONGLEWSKI ;DUBRAVAC,2006, p.43) é 

considerado muito simplificado pela abrangência dos significados discursivos, além 

de ter que levar em conta os diferentes contextos socioculturais de uso da língua 

materna requerem outros conhecimentos e habilidades adicionais de leitura e 

escrita.  

Para Soares (2005) o letramento é na verdade “letramentos” que emergem 

das práticas socioculturais humanas que, por sua vez, são formas de construção de 

significados no agir do homem. Portanto, conclui-se que diferentes práticas sociais, 

diferentes contextos de práticas requerem diferentes letramentos.  

Ao pensar sobre graus de letramentos, pode-se achar que a escala estaria no 

‘grau zero’, porém segundo Tfouni (2004, p.47) corrobora que “não existe, nas 

sociedades modernas, o letramento ‘grau zero’, que equivaleria ao ‘iletramento’”, 

pois para a autora o que realmente existe são ‘graus de letramento’, já que o leitor 

pode tornar-se letrado em vários níveis, de acordo com suas experiências e práticas 

sociais provenientes das mais diversas formas de agir, pensar, interagir e interpretar 

a sociedade em que está inserido.  

Nesse pensar, os letramentos é preciso entender que, alfabetização e 

letramento estão relacionados em suas essências, mas não são interdependentes. 

O letramento tradicional e os novos letramentos digitais são complexos no sentido 

sociocultural, já que se tornaram centro de discussões entre teóricos e educadores 

podendo ser interpretados na/pela escrita, impressa ou nas telas dos computadores.  

Na seção seguinte será explorada a ideia de letramentos nas novas práticas 

de leitura e escrita.  
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2.1.1 Letramentos Digitais 

 
 

O letramento dito tradicional, como postula Soares (2005, p.18) entende-se 

ser “o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o estado a 

condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se 

apropriado da escrita”.  

Entende-se como letramentos na leitura e na escrita como apropriação de 

comportamentos que compreendem ação, pensamento, gestos e interpretação do 

uso de diversos gêneros discursivos, textuais e digitais.  

Nessa Era digital novos processos cognitivos, novas formas de conhecimento 

proporcionam novas formas de ler e escrever. Esses novos letramentos adquiridos 

pela leitura e escrita têm como meio principal de acesso à informação na Internet. 

Xavier (2005) afirma que as novas habilidades podem ser reconhecidas: 

 
(...) independência e autonomia na aprendizagem; abertura 
emocional e intelectual; preocupação pelos acontecimentos globais; 
liberdade de expressão e convicções firmes; curiosidade e faro 
investigativo; imediatismo e instantaneidade na busca de soluções; 
responsabilidade social; senso de contestação e tolerância ao 
diferente. (XAVIER, 2005, p. 137). 
 
 

Nessa perspectiva as gerações digitais ou imigrantes digitais seriam inseridas 

a uma educação voltada para agir, pensar e interpretar critica e reflexivamente.  

Com o surgimento da cultura eletrônica também temos uma nova de escrever, 

a escrita digital, requerendo dos sujeitos sociais o domínio de um conjunto de 

informações e habilidade especifica, sendo assim, há o surgimento de um novo tipo 

de letramento, o chamado letramento digital (XAVIER; SANTOS, 2005). 

O Letramento Digital carrega em si a linguagem na comunicação mediada 

pelo computador e oferece muitos exemplos de novos usos de linguagem, cultura e 
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conhecimento. Alguns aspectos dessa comunicação mediada pelas novas 

tecnologias de informação e comunicação permitem repensar e reiterar os conceitos 

de linguagem e de habilidades como multimodalidade e o hipertexto.   

Em muitos ambientes virtuais como o blog e os sites a linguagem é interligada 

ou hipertextualizada por imagens e sons que integram o texto escrito digital. 

 A inter-relação de texto verbal, visual e sonoro problematiza os conceitos 

tradicionais de que uma imagem possa servir como complementos a um texto escrito 

são rompidos na web, é na nessa vertente que a inter-relação comunicativa e 

semiótica produzem mensagens e novos significados interacionais (re) configuram e 

(re) significam as práticas já existentes (BRAGA, 2007, p.182). 

Destaca-se, nessa escrita digital, o hipertexto, como texto eletrônico, que 

segundo Xavier (2002), proporciona ao usuário da internet novas formas de 

processar a leitura e adquirir novas informações.  

 Os letramentos digitais aperfeiçoam o processo de interação verbal entre os 

interlocutores sociais e possibilita uma maneira diferenciada de produção textual que 

unem a linguagem verbal à linguagem não verbal.  Como ressalta Clemente (2012):   

 

O papel do docente envolve, portanto, estar atento à produção 
textual dos alunos e adequá-los aos gêneros digitais a ser 
produzidos referentes à situacionalidade específica. 
Essa nova abordagem para o ensino da produção textual, inerente às 
aulas de redação, pode auxiliar o professor a diagnosticar as reais 
dificuldades existentes em sala de aula e encontrar novas 
perspectivas para melhorar as interações comunicativas de seus 
alunos, na prática social, mesmo que interativa. (CLEMENTE, 2012, 
p.113). 

 
A postura do docente nas inovações da produção escrita é fundamental para 

a abordagem dos letramentos digitais em sala de aula ou nas salas de informática. 

 Para isso, percebe-se que a Formação de Professores também precisa se 

adequar curricularmente para inserir e privilegiar as novas formas de estar no mundo 
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contemporâneo, sendo a escrita digital e as linguagens digitais conceitos 

emergentes a contextualização dos docentes em suas práticas educacionais.  

Em Freitas (2010, p.339) a autora compreende “letramento digital como o 

conjunto de competências necessárias para que um indivíduo entenda e use a 

informação de maneira crítica e estratégica, (...) por meio do computador-internet 

(...)”.  

Ao aliar o conhecimento dos letramentos digitais precisa-se pensar na 

Formação de Professores para contextualizar esses recursos tecnológicos aos 

discentes. Se o desejável é que entendam os gêneros discursivos e as linguagens 

digitais para integrá-los as práticas já vivenciadas pelos alunos.  

A aquisição desse conhecimento deve ser por práticas críticas e reflexivas, 

atribuindo significados e funções para os recursos tecnológicos e sejam aliadas 

práticas sociais e pedagógicas profícuos para sujeitos sócio e historicamente 

situados.  

A perspectiva de duas culturas a dos nativos digitais e dos imigrantes digitais 

podem ser aludido ao que postulou Bakhtin (2003), pois em um movimento dialógico 

não se perdem a identidade e não se confundem, mas podem se enriquecer 

mutuamente ao se colocarem abertas para mútuas aprendizagens. A visão de 

Kenski (2008): 

O ensino mediado pelas tecnologias digitais pode alterar estas 
estruturas verticais (professor>aluno) e lineares de interação com as 
informações e com a construção individual e social do conhecimento. 
Os ambientes virtuais de ensino onde se situam formas desgrudadas 
da geometria aprisionada de tempo, espaço e relações 
hierarquizadas de saber existentes nas estruturas escolares 
tradicionais.  (KENSKY, 2008, p.11). 
 

Para (Op.cit., p. 11) a escola tradicional restringe a interação com a 

informação, por meio dos programas e currículos. Essa restrição limitaria os 
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acessos, contextualização e temporalidade. Para a autora a escola deveria mediar 

os conflitos e inserir a vida no tempo real das necessidades:  

 

2.2 Gêneros Digitais 

 

Nesta seção e na seção (2.2.1) serão apresentados os gêneros digitais, o 

arcabouço teórico ainda em construção e com poucas referências em artigos, mas 

em crescente discussão nas acadêmicas.  

Os gêneros digitais são fragmentações de narrativas, mas propõe modelos de 

leituras mais sofisticadas ao leitores/usuários a partir das navegações em ambientes 

virtuais:  

A fragmentação da estrutura narrativa representa padrões da 
fragmentação histórica, e os modelos de leitura ecoam os esforços 
dos personagens para reconstruírem o passado de modo a restaurar 
a coerência perdida. (MURRAY, 2003, p.49). 
 
 
 

Conforme Santaella (2004, p.45) “[...] ciberespaço é um espaço feito de 

circuitos informacionais navegáveis. Um mundo virtual da comunicação informática, 

um universo etério que se expande indefinidamente mais além da tela”.  

Os gêneros digitais ficaram mais populares com a web 2.0 conforme Tori 

(2010, p. 213) “ web 2.0 não é, como pode parecer, a versão 2 da grande teia 

mundial, também conhecida como WWW (World Wilde Web). Também não há uma 

grande especificação técnica da web 2.0”,  é interessante, ressaltar, ainda que          

“  simplesmente porque essa nova web não existe formalmente e, tecnicamente, não 

apresenta diferenças se comparada a web convencional em seu estágio evolutivo 

atual.” Adiante sobre o mesmo prisma, o autor, fala sobre a presença da web 2.0 na 

educação:  
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A web 2.0 já está chegando às escolas, seja pelas mãos de 
professores que estão migrando para esse novo paradigma, seja 
pelos próprios estudantes. As redes sociais, os blogs, as wikis, os 
tags, os editores on-line de textos, planilhas, apresentações e outras 
mídias, os mashups, mapas e tantos outros serviços e conteúdos, 
criados e/ou enriquecidos pelos próprios usuários, soa recursos 
riquíssimos para envolver e aproximar os alunos. E tudo isso pode Sr 
obtido gratuitamente, bastando uma boa conexão à internet e 
computador com algum navegador da internet. Os alunos podem 
produzir e armazenar conteúdos, individual ou colaborativamente, 
acessando-os e/ou publicando-os via internet. (TORI, 2010, p.219). 
 

                 

Mediante o que já foi exposto, a necessidade de contextualizar os gêneros 

digitais nessa vertente que surge com a web 2.0 proporciona mais um olhar possível 

para o conjunto, que em algum momento formam os chamados gêneros emergentes 

MARCUSCHI (2002).   

O meio eletrônico interfere significativamente nos gêneros que comporta, seja 

acrescentando a eles um caráter mais dinâmico e interativo ou por seus recursos 

multimidiáticos, além de propiciar o surgimento de novos gêneros, que por suas 

características próprias constituem novos objetos de estudos.  

 

2.2.1 Como Surgiram 

 

Os gêneros digitais surgem com o advento das NTICs. Pode-se observar que 

o a transmutação do diálogo cotidiano  com o avanço tecnológico se transmutou ao 

chat como propõe Araújo (2004), pois marcas do diálogo face a face permanecem 

no chat mesmo em condições de reprodução, transcrição e outras formas de 

veicular o mesmo, contudo, o diálogo eletrônico também têm algumas características 

próprias a serem exploradas mais adiante.  

Os gêneros digitais presentes no uso da Internet, especialmente em 

plataformas de bate-papo síncrono ou plataformas assíncronas como o blog e o 
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email são carregados de marcadores conversacionais que buscam por meio da 

escrita ou das convenções de uso emergir regras da fala, da escrita, assim como os 

elementos semiológicos como imagens, fotos, vozes, sons, dentre outros. 

Na virada da web 2.0, os gêneros digitais, ganharam mais visibilidades pelas 

diversas plataformas de redes sociais que privilegiam os elementos semióticos como 

imagem, pequenos textos, nuvens de palavras e sons. 

Segundo Bakhtin (2003) para entender os gêneros discursivos, se faz 

necessário, apreender a denominação dos gêneros primários e secundários nas 

quais as perspectivas de gêneros são vinculadas as necessidades do usuário da 

língua. Sendo assim, os gêneros ao longo da usabilidade tendem a se reformatar 

para dar conta das necessidades discursivas dos usuários. Esse processo, por 

Bakhtin, entende-se como transmutação dos gêneros, fenômeno complexo, os quais 

são oriundos dos gêneros primários que, ao se transmutarem de um ponto ao outro, 

geram gêneros novos com um estilo similar ao gênero que foi absorvido. 

De acordo com Bakhtin (2003) existem gêneros mais flexíveis e outros mais 

estereotipados. De certo, alguns gêneros novos se afastam mais dos já existentes, 

como o caso dos gêneros emergentes Marcuschi (2002) que surgem mediante a 

necessidade social e comunicativa das NTICs.  

 

2.2.2 Gêneros Digitais Usuais 

 

Nesta seção serão apresentados os gêneros digitais usuais, um ou outro 

aspecto deve ser destacado, mas de forma mais ampla são os mais usados em 

meio digital pelos usuários na Internet. Interessante perceber as principais 

características no uso e em sequência será apresentado as plataformas de acesso 
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dessas interfaces digitais.  Listei alguns gêneros digitais a partir das experiências e 

aulas ministradas para os alunos ao longo dos  dois últimos anos: a) email; b) bate-

papo; c) lista de discussão; d) blog; e) wiki; f) fanfiction. 

 

 

Gêneros Digitais Característica no Uso 
a - Email Interface que possibilita a comunicação escrita, 

normalmente assíncrona de remessa de mensagem 
entre usuários do computador.   

b- Bate-papo Permite a realização de uma discussão virtual via web 
em modalidade síncrona.  

c- Listas de Discussão Ferramenta de comunicação assíncrona. Também 
denominado grupo de discussão é uma ferramenta 
gerenciável pela  permite a um grupo de pessoas a 
troca de mensagens via e-mail entre todos os membros 
do grupo.  A mensagem de um membro é replicada 
para todos da cadastrados da lista. 

d - Blog Ferramenta utilizada para a escrita e a publicação de 
textos e imagens. Inicialmente funciona como diário 
virtual, de cunho público, com informações variadas. 

e - Wiki  Plataforma que proporciona a construção de textos de 
forma colaborativa além de permitir ao participante 
trabalhar com outros, adicionando novas páginas ou 
completando e alterando o conteúdo das páginas 
publicadas.  

f - Fanfiction Plataforma onde as histórias dos usuários são postadas 
a partir de uma base ficcional como obras originais de 
filme, livros, séries televisivas, dentre outros. 

Quadro 1.  As características dos Gêneros Digitais Usuais 

 

 

Os gêneros do quadro1. são representados nas figuras de 1 a 5 que 

apresentam exemplos dos gêneros digitas. O propósito a seguir é mostrar a 

interface dos gêneros digitais considerados os usuais para melhor exemplificação de 

suas características e máscaras discursivas.  
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A máscara discursiva do email caracteriza-se por ferramentas de edição de 

texto desde o tamanho da fonte, tamanho da letra, o efeito de marcação de texto 

constitui-se por dois campos como “para” destinatário; “cc” destinatário copiado; 

“assunto” o que se trata a mensagem; “campo da mensagem” onde se escreve o 

texto objeto da comunicação. 

 

a) Email 

 

 

 

                 Figura 1.  Exemplo de mensagem de email. 

Fonte: http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/getting-started-email#getting-started-email=windows-7 

 

 

 

 

http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/getting-started-email#getting-started-email=windows-7
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A máscara discursiva do bate-papo caracteriza-se por  duas janelas de 

diálogos. Na primeira janela à esquerda, encontra-se os usuários habilitados a 

conversar em diferentes status de uso: online ou off-line. À direita, a segunda janela 

forma-se pelo espaço das interações síncronas do dialogo.  

 

b)  Bate- papo 

 

 

 

          Figura 2.  Exemplo de mensagem de plataforma de bate-papo. 
Fonte: http://pplware.sapo.pt/windows/facebook-messenger-para-windows-disponvel-para-download/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://pplware.sapo.pt/windows/facebook-messenger-para-windows-disponvel-para-download/
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A máscara discursiva da lista de discussão apresenta-se como uma 

plataforma com o nome do grupo; a atividade do grupo com as mensagens. Além 

disso, há uma barra lateral com as seguintes ferramentas: arquivos; fotos; links; 

banco de dados; enquetes; associados; agenda; promover; convidar; 

gerenciamento.  

 
 
 

c)  Lista de Discussão 
 
 

 
 

Figura 3. Exemplo de lista de discussão 
Fonte: http://br.groups.yahoo.com/group/letras2009tutorabianca/ 

 
 
 
 
 

http://br.groups.yahoo.com/group/letras2009tutorabianca/
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A máscara discursiva do blog caracteriza-se por uma plataforma com título 

na barra superior; barra de informações uteis ao usuário do blog; comando de blogs 

por categoria de assunto.  

 
 
d) Blog 
 

 

 

 

Figura 4.  Exemplo da plataforma blog.com.pt 
Fonte: http://blog.com.pt/ 

 

 

 

 

http://blog.com.pt/
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A máscara discursiva da wiki caracteriza-se por uma plataforma com título 

na barra superior; barra superior com comando de editar. Reforça o caráter de 

escrita colaborativa. Representa, de forma geral, um artigo enciclopédico sobre o 

assunto com o guia do índice, assim a cada categoria descrita no índice uma grupo 

de informações são oferecidas ao usuário. O site Wikipédia é um exemplo famoso 

de escrita colaborativa por usuários da web.  

 

e)  Wiki 

 

 

Figura 5. Exemplo de página da Wikipédia enciclopédia livre 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Wiki 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Wiki
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A máscara discursiva da plataforma de fanfiction caracteriza-se pelo título na 

barra superior, ainda na barra superior as ferramentas de categorias, português, liga 

dos beta, ajuda e mais. Centralizado, percebe-se o “entenda como funciona” 

fornecendo informação ao usuário da plataforma.   

 

f)  Fanfiction 

 

 

Figura 6. Exemplo de plataforma de Fanfiction 
Fonte: http://fanfiction.com.br/ 

 

Nesse eixo sobre os gêneros digitais usuais, o interesse é buscar explicar e 

caracterizar sobre  a influencia desses na escrita digital e o  letramento digital nas 

aulas de Produção Textual em língua materna, sendo assim, para o aprofundamento 

do aspecto e interesse de pesquisa privilegiei o gênero digital fanfiction.  

 

 

 

http://fanfiction.com.br/
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2.3 A Teoria Sociointeracionista                  

 

 

Nesta seção serão apresentados aspectos da teoria sociointeracionista de 

Vygotsky e a ZDP (Zona de Desenvolvimento Proximal), a relevância nos estudos da 

linguagem, educação e tecnologia e como se processam na interação entre os 

sujeitos sociais e historicamente situados em plataformas digitais, em contextos 

digitais nas abordagens do  letramento digital em espaços educativos.  

Estudos como o de Vygotsky (1978) traz o pensamento que a educação tem 

suas origens na sociedade e na cultura, sendo mediada pela linguagem. O aluno 

enquanto sujeito constrói o conhecimento assim como as interações ocorrem na 

realidade social. Partindo dessa argumentação, pode-se dizer que a visão de 

aprendizagem perpassa pela construção do significado e do conhecimento como 

processo social, já que os participantes, por meio do diálogo, criam um 

conhecimento comum às interações recorrentes.  

Segundo Vygotsky (2002, p. 75) o desenvolvimento do pensamento começa 

a ser arquitetado dentro das relações sociais em determinados espaços culturais: 

“cada função do desenvolvimento cultural da criança aparece duas vezes: primeiro 

no nível social e, depois, no nível individual”. 

A leitura não é tratada como um ato cognitivo isolado e passivo, mas como 

um processo no qual os leitores atuam na construção dos significados sociais. A 

leitura em tela de um computador requer uma postura mais ativa por parte do leitor, 

pois atribui ao texto movimento, não há mais somente a ideia do autor, mas que o 

texto faça o leitor ganhar lugar de coautor e pensar de forma critica e reflexiva sobre 

o seu arcabouço cognitivo.  
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Para Vygotsky, a ZDP é a distância entre o nível de desenvolvimento real, 

no qual o aluno consegue resolver o problema sozinho e sem apoio, nível de 

desenvolvimento potencial, no qual o aluno consegue resolver problemas apenas 

sob a orientação de um adulto ou em colaboração com colegas mais capazes. 

As questões sobre as ZDPs distintas na educação formal e na educação 

mediada por recursos tecnológicos são premissas a serem investigadas, entendidas 

e socializadas.   

Ao se considerar que esse aprendizado (construção de conhecimento e não 

memorização de conceitos) produz algo essencialmente novo no desenvolvimento 

da criança, a teoria sociointeracionista vem questionar as antigas crenças   sobre o 

comportamento cognitivo.   

Atualmente, associar a teoria sociointeracionista com as novas perspectivas 

de aprendizagem na Cibercultura exige do profissional da educação uma maior 

interação com as NTICs. O desenvolvimento desse profissional requer atenção  às 

mudanças nos contextos escolares e não escolares. Seu novo papel de mediador 

tecnológico requer desse profissional não somente um domínio de conteúdo, mas, 

principalmente, um conhecimento da realidade e das potencialidades de seus 

alunos. 

 Isso porque, em qualquer situação de mediação pedagógica, há a 

necessidade de constante observação e uma habilidade flexível as atividades a 

serem propostas, porque não somente seus alunos se encontram em ZDPs 

heterogêneas, bem como a construção de conhecimento representa uma constante.  

 Quando um ciclo se fecha, ou seja, quando o aluno abandona uma ZDP, 

uma vez que ela torna-se uma ZDP Real, esse aluno, automaticamente, insere-se 

em uma nova ZDP. A educação na Cibercultura depende, portanto, da 
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transformação do educador tradicional (transmissor de conhecimentos) em um 

mediador pedagógico. 

Esse novo perfil exigido pela Cibercultura requer do professor atitudes e 

comportamentos que estimulem a capacidade de o aluno participar ativamente de 

seu processo de aprendizagem, visto que atua como uma carga de mediação e 

criticidade em que suas incumbências intelectuais e comunicacionais são 

destacadas.  

Além disso, novas responsabilidades são atribuídas ao docente: o mediador 

pedagógico deve desenvolver competência emocional para estimular os alunos e 

deve assumir compromisso ético para contribuir para o exercício consciente da 

cidadania.  

Conforme assevera Vygotsky (1998), toda atividade humana é sempre 

mediada por alguma ferramenta ou instrumento e o homem, como um ser social, tem 

sua relação com o mundo mediado pela linguagem. 

Quero dizer, que há uma lacuna a ser respondida sobre as diferenças nos 

espaço entre o desenvolvimento real e potencial do aluno. Mesmo que não haja 

diferenças em um primeiro momento, o dinamismo da ZDP é diferente na educação 

formal (apenas quadro, pilot ou giz e papel) e na mediada pelas novas tecnologias 

(telas e a web).  

A Teoria Sociointeracionista será retomada no capítulo 5, precisamente na 

seção (5.1) de forma dialógica pretende-se articular a visão desta teoria com as 

análises dos dados.  
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2.4 Cultura Participatória  
 

 

A ideia de cultura participatória surgiu das pesquisas de audiência (do inglês 

participatory culture) considerando então a identificação de uma subcultura na qual 

fãs de produtos culturais se apropriam de conceitos e personagens sem 

preocupação com diretos autorais ou restrições legais, certamente, a intenção do fã 

não será de rentabilizar suas histórias, mas tornar-se coautor e admirador da obra 

original por meio das posturas, visões e opiniões formadas a  partir do envolvimento 

com o objeto.  

Na cultura participatória há a tolerância da indústria cultural para evitar os 

riscos de despertar a antipatia naqueles que consomem e (co) criam 

desdobramentos das obras originais. 

A expansão da web 2.0 a publicação e divulgação textual, vídeos caseiros, 

desenhos e diversas formas de expressão artística e cultural potencializaram muito, 

pois no ciberespaço abarca esse cenário. Como aponta Luiz (2009, p.02) “As 

comunidades de fãs (o chamado “fandom”) estão crescendo exponencialmente à 

medida que se torna mais fácil encontrar pessoas que compartilham de gostos em 

comum”.  

Dentre as novas tecnologias, a internet proporcionou a difusão de trabalhos 

realizados por consumidores a partir de originais, sejam adaptações de filmes, 

paródias de espetáculos, animações caseiras ou as fanfictions. Ao lado disso, a 

criação de comunidades agregadas contribuiu junto a internet a possibilidade de 

exibir os trabalhos construídos anonimamente a ganhar vida e notoriedade em 

plataformas online.   
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Para Jenkins (2008) a infiltração do conteúdo da cultura popular fez desta 

uma base particular rica para a formação de laços sociais dentre a população 

geograficamente dispersa da internet. Pode-se dizer que, a construção de 

identidades e alteridades estão presentes nessa relação de significação e (re) 

significação de obras ficcionais pelas ideias, ações e imaginário coletivo presentes 

nas obras originais e no público comum de leitura e critica.  

 

A participação é vista como uma parte normal da operação de mídia 
e os detalhes atuais giram em torno das condições dessa 
participação. Assim como o estudo da cultura dos fãs nos ajudou a 
compreender as inovações que ocorrem às margens da indústria 
midiática, podemos também interpretar as estruturas das 
comunidades de fãs como a indicação de um novo modo de pensar 
sobre a cidadania e colaboração. (JENKINS, 2008, p.314). 
 

Nessa criação, mesmo não consciente, os fãs recriam o objeto de sua 

admiração, pois estão rejeitando a ideia de uma única versão, de verdades 

vinculadas aos personagens que são refutadas pelo fã, ao (re) criar o espaço 

ficcional, o fã está produzindo novas perspectivas, visões e condições de construção 

coletiva e interferindo de alguma forma nos bens culturais adquiridos ao longo de 

suas leituras.   

A escrita da fic consciente ou não altera uma relação de criação e de 

criatura, perpassa o direito de participar ativamente na cultura de seu tempo e expõe 

o escritor a apreciação critica dos demais usuários e consumidores culturais. 

A leitura é um aspecto fundamental do consumo, em virtude da sociedade  

se organizar em torno da escrita. Pois, por meio da habilidade leitora e da escrita 

que podemos exercer a cidadania. 

Com ajuda da tecnologia, a criação e construção dos fãs em cima do que já 

existe comprovam o fato de que nada é esgotado em uma única obra, nem em uma 

única mídia. 
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As conversas entre os fãs são expandidas em diversas direções como fórum 

e listas de discussão. Os comentários nas plataformas de fanfiction são construtos 

da critica para os autores de fics. Seja criando grupos de discussão, montando 

linhas do tempo, revendo a mesma mídia muitas vezes, para transcrever diálogos, 

observar as indumentárias, o cenário e os detalhes da cena. Para o fanfic o 

importante é vivenciar a história em diversas perspectivas.  Os fãs estão sempre 

dispostos a buscar informações, a escavar até encontrarem o que desejam.  
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3 FANFICTION 

           

3.1 Definições      

 

Nesta seção será abordado o que são fanfiction, os usuários e as regras 

estabelecidas para escrever o gênero digital.  

A palavra fanfiction surge da junção das palavras no inglês fan e fiction 

designando assim uma história fictícia derivada de um trabalho de ficção já 

existente, sendo assim escrita por um fã da obra original, fã de ficção.   

No Brasil, as fanfictions cresceram a partir da década 1990, isso fez com que 

a prática fosse quase restrita a alguns gêneros de ficção cientifica, com o tempo 

outras obras ficcionais foram expandindo-se dentre os fanfics além das  

comunidades de fanfiction adotarem as abreviações fanfic e fic como 

correspondentes ao inglês.  

A fanfiction conceitualmente é uma história escrita por um fã que utiliza os 

espaços comuns à obra, como os personagens e a trama. Além disso,  os fanfic 

obedecem as regras  estabelecidas por seus pares de forma a que a coautoria 

resulte em práticas não lucrativas.  

De certa forma, o fã/coautor, busca preencher as lacunas deixadas pelos 

autores das histórias originais. Para a pesquisadora Vargas (2005) o autor de 

fanfiction “é aquele leitor que, ao fazer esse preenchimento das lacunas, vai além ao 

seu processo de interpretação e encoraja-se a registrar seu trabalho, fruto de suas 

especulações, que se torna mais elaborado à medida que passa a ser escrito”. 
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As categorias de referência ficcional a partir do objeto original podem advir de 

livros, filmes, HQs, músicas, programas de TV, games, mangás, animes, dentre 

outros.  

Ao pensar o universo do fã, aquele que sabe sobre o material e o objeto de 

admiração a fundo, com detalhes e dedicação. Alguns fãs não mensuram esforços, 

tempo e dinheiro para estarem atualizados sobre o material existente.  

A Fanfiction - a meu ver enquanto educadora - seriam uma construção da 

escrita digital em coautoria com as audiências de massa. Entende-se isso, pela 

configuração das práticas de escrita digital, as regras gramaticais, de conduta e 

avaliação estabelecidas entre usuários/leitores e os seguidores das criações 

literárias em desdobramento das obras literárias consagradas, filmes, best-sellers 

juvenis, músicas, as categorias são referenciadas nesses espaços  como cânones.  

O gênero digital Fanfiction constitui-se não somente pelo fã, mas por 

elementos como plataformas (sites, blogs, rede social, fanpages) em que obras 

artísticas de múltiplas vertentes são dispostas em categorias, desse modo,  os 

leitores/usuários/fanfics mantêm as regras para ser “fanfiqueiro”  e escrevem as 

fanfic ou apenas fic ou são admiradores e seguidores de um escritor de fics. As 

regras são rígidas e encaradas com seriedade por todos os sujeitos sociais que 

compõem as comunidades ficcionais.  

No universo do fã não há limites estabelecidos previamente para buscar 

novos produtos ligados ao que gosta, como livros que ampliam as histórias de um 

filme ou até mesmo uma adaptação fílmica de enredos HQs.  

Nesta perspectiva não apenas novos produtos culturais serão adquiridos, 

como também, o ensejo de criar novos produtos derivados seja sozinho, em 

conjunto com outros fãs, a ideia de criar alimenta de acordo com Jenkins (1992) a 
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“cultura do fã”, nesse sentido é possível afirmar que, a importância atribuída a 

“cultura de fã” o sujeito passa de mero consumidor passivo da cultura de massa para 

a condição de possuir o papel importante nesta relação de cultura participativa e 

engajada.  

Os usuários das plataformas usam pen names (apelidos/codinomes) ou 

avatares (imagem ficcional) assim criam suas identidades digitais e ficcionais para 

serem conhecidos pelos autores e leitores nas comunidades virtuais.   

A seguir na seção (3.2) será apresentada as pesquisas na área e as 

motivações.  

 
 

3.2 Pesquisas 
 
 

As pesquisas sobre Fanfiction surgiram do fenômeno de audiência de massa, 

a cultura participatória e a cultura do fã e foram alavancadas após sucessos de 

filmes e livros.  O estado da arte é constituído por muitos artigos na área de 

Comunicação, Linguística Aplicada e Linguística Textual. Os campeões de bilheteria 

com os filmes do jovem bruxo Harry Potter e os livros de JK Rowling, os best-seller 

como a versão consagrada Romeu e Julieta presente na saga Crepúsculo de 

Stephenie Meyer. Esses fenômenos mercadológicos impulsionaram a investigação 

da audiência, popularidade e a vida de fã/coautor e seus hábitos de consumo da 

obra ficcional. 

Em investigações sobre o uso das plataformas fanfiction, os estudos sobre a 

linguagem, as práticas sociais e discursivas são pontuados.  A interação e o 

desdobramento do gênero digital, também, são pesquisados pela influência da 

escrita e inserção literária do público. Esse público, geralmente jovem e leitores de 

best-seller juvenis, como o ícone ficcional Harry Potter. 
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Não há nas plataformas uma limitação de idade, até mesmo, porque é 

permitido o uso de pseudônimos, alguns até muito criativos. Muitos usuários levam 

as experiências como fanfic para a vida adulta, como relatado pelo responsável da 

plataforma Nyah! Fanfiction – uma das maiores comunidades no país - mas como 

mostram em depoimento no próprio site, não deixaram esse universo ficcional 

digital.  

Há pesquisas que traçam o gênero que mais escreve fanfiction, a faixa etária, 

profissão e a equivalência dos sobrenomes virtuais e a correlação com as 

personagens das séries ficcionais.  

Outras pesquisas relatam a necessidade de expressar sua personalidade, 

marcadamente na adolescência, fase em que a busca por uma identidade distinta 

daquela dos familiares.  

Há pesquisas que falam da intertextualidade não apenas em relação aos 

originais que lhes servem de base, mas também em relação a toda um serie de 

produtos que compõem a cultura pop e as recriações por práticas intertextuais como 

são as fanfictions. 

Nesta pesquisa, busco observar o universo Fanfiction no contexto escolar e 

as possibilidades de uso, além de identificar possíveis alunos que escrevam ou 

leiam as fics. 

 

3.3 Exemplos 
 
 

Para contextualizar o universo Fanfiction se faz necessário expor os 

elementos constituintes desse universo ficcional desde a noção de plataforma, obras 

artísticas de múltiplas vertentes como: filmes, músicas, série televisa, animes, 

mangás, dentre outras categorias, os leitores/usuários/escritores, as regras para ser 
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“fanfiqueiro”, termo informal utilizado no Brasil para o navegador-autor e leitor de 

fanfictions. e a conduta para escrever as fanfic que também são rígidas e encaradas 

com seriedade por todos os usuários que compõem as comunidades ficcionais.   

 

 
Figura 7.  Entenda como funciona 

Fonte: http://fanfiction.com.br/ 

 
 
 

O site Nyah! Fanfiction é apresentado na fig.7, neste contém um roteiro de 

como funciona a plataforma fanfic dizendo que as histórias postadas no site são 

criações originais ou ficcionais criadas por fãs. O site foi criado para divulgar e reunir 

os fãs e proporcionar o entretenimento por meio da leitura e incentivar a escrita 

criativa por parte dos usuários. Além de deixar explícito que o site é de uso gratuito.  

 

http://fanfiction.com.br/
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Figura 8.  Comunicado a respeito de coautores 

Fonte: http://fanfiction.com.br/noticia/248/comunicado_a_respeito_de_coautores/ 
 

 
Na fig. 8 percebe-se a regulamentação da situação do coautor, a questão do 

leitor beta e o plágio. A referência bibliografia e as posturas para não postar fics de 

outros autores são levadas com muita seriedade pela comunidade de fanfictions.  

 

Figura 9.  As regras gramaticais 
Fonte: http://fanfiction.com.br/noticia/248/comunicado_a_respeito_de_coautores/ 

 

http://fanfiction.com.br/noticia/248/comunicado_a_respeito_de_coautores/
http://fanfiction.com.br/noticia/248/comunicado_a_respeito_de_coautores/
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Na fig. 9 como indica a seta vermelha no canto direito da tela têm-se 

algumas regras gramaticais que marcam o campo visual, isso porque, estão ali para 

reforçar aos usuários/coautores sobre a importância de escrever de acordo com o 

padrão culto da língua portuguesa e afastar a escrita chamada de internetês com 

abreviações clássicas, tais como ( vc-você/ tb-também /blz-beleza) entre outros.  

Essa regulação de padrão da língua é estabelecida pelos próprios fanfics.  

 

 
Figura 10.  O leitor Beta  

Fonte: http://fanfiction.com.br/noticia/248/comunicado_a_respeito_de_coautores/ 
 

 
Na fig. 10 um novo elemento é trazido ao contexto “ o leitor beta”, a função 

desse leitor segundo o site é o usuário que ajuda nas correções de erros gramáticas, 

gráficos e até mesmo o processo de coesão e coerência textual. O curioso nesse 

espaço é o termo betagem característico dos produtos tecnológicos ainda em 

processo de testagem e aperfeiçoamento. O leitor beta é escolhido pela experiência 

http://fanfiction.com.br/noticia/248/comunicado_a_respeito_de_coautores/
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em escrita de fanfiction, pelas leituras e comentários feitos ao longo da sua 

participação na  plataforma e pela interação com  os demais usuários.  

 

 

Figura 11.    Primeira regra para o coautor 
Fonte: http://fanfiction.com.br/noticia/248/comunicado_a_respeito_de_coautores/ 

 
 

Na fig. 11 a primeira regra para o coautor é apresentada, sendo assim, o 

mesmo deverá entender o grau de responsabilidade ao postar uma história inspirada 

numa obra original. A questão do crédito a autoria original é muito bem pontuada 

pelo site. Burlar as regras do bônus e ônus pode ser penalizado com advertências 

bloqueio de perfil.   

http://fanfiction.com.br/noticia/248/comunicado_a_respeito_de_coautores/
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Figura 12.  Regra de envio  
Fonte: http://fanfiction.com.br/pagina/9/regras_de_envio 

 
 

Na fig. 12, a regra estabelecida é a de envio, desta maneira, a revisão 

textual é muito bem pautada pelo próprio grupo de fanfics.  Os textos não ficcionais 

são excluídos, a autorregulação do gênero digital também se faz pontuada, sendo 

assim, apenas o que são permitidos: a prosa ficcional e a poesia. A noção de gênero 

textual é bem exposta para os usuários da plataforma. A autorregulação não é uma 

imposição externa, mas uma construção interna para classificar, disseminar e 

mostrar a organização e a seriedade dos coautores na inserção dessa cultura 

participatória.  

  

 
 
 
 
 
 
 

http://fanfiction.com.br/pagina/9/regras_de_envio
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Figura 13.  O que é proibido postar 

Fonte: http://fanfiction.com.br/pagina/9/regras_de_envio 

 
 

Na fig. 13, constam as proibições para postagem que visam utilizar as obras 

originais como base dos textos. O que fica evidente que as histórias dos fanfics 

precisam ser inspiradas pela original, mas não podem ter adaptações ou versões da 

obra original. Na quinta regra, o que fica bem explicito é o respeito as diferenças e a 

leis democráticas, deixando bem claro a desaprovação por qualquer tipo de 

preconceito e discriminação.  A sétima regra afasta desta plataforma o conteúdo de 

apologias como sexo, drogas e à violência. Em pesquisas, a tendência de 

sensualizar as personagens é encarada com cuidado, pois há fanfics de cunho 

pornográfico, na plataforma do Nyah! Fanfiction são vistas como ofensivas à filosofia 

desta comunidade.   

 
 
 
 
 

http://fanfiction.com.br/pagina/9/regras_de_envio
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Figura 14.  As regras para avatares e o direito de imagem 

Fonte: http://fanfiction.com.br/pagina/9/regras_de_envio 

 
 

Na fig. 14, constam das proibições para postagem de avatares e imagens 

que de alguma forma requerem direitos de imagens ou autorais. Outra questão 

explícita nas regras é o de não comercialização de quaisquer tipos de produtos, 

serviços ou propagandas.   As questões implícitas marcantes para o usuário e aos 

alunos são os critérios para respeitar o espaço do outro, as questões de alteridade e 

identidade são bem marcadas e afugentam situações de implicação moral e legal 

aos usuários e aos responsáveis pelo site vinculado à rede mundial.   

 
 

http://fanfiction.com.br/pagina/9/regras_de_envio
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Figura 15.  Formatação e Proibição do Internetês 

Fonte: http://fanfiction.com.br/pagina/9/regras_de_envio 

 
 

Na fig. 15, as proibições existentes são para regular a linguagem culta e 

padrão da língua. A expressão dos jovens na internet com o famoso internetês 

nessa plataforma é abolida. A regulação com o excesso de imagens e emoticons 

(expressões de sentimentos por meio da combinação de sinais de pontuação) 

também são regulados.   Percebe-se aqui a preocupação em manter a essência das 

histórias e não banalizar o descuido da coautoria, estética e estilística dos textos 

ficcionais.  

 

 
 
 
 
 

http://fanfiction.com.br/pagina/9/regras_de_envio
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Figura 16. Classificação e categorias  

Fonte: http://fanfiction.com.br/pagina/9/regras_de_envio 
 
 
 

 
Figura 17. Categorias/ livros  

Fonte: http://fanfiction.com.br/categoria/112/livros/ 
 

 
Na fig. 16 e fig.17, a problemática se refere às classificações das fanfics e as 

categorias que devem ser encaixadas. De certa forma, a primeira vista seria muito 

fácil classificá-las, contudo ao ler as categorias de origem orientais, há de convir que 

classificações como hentai, lemon, orange e ecchi são mais difíceis de entender 

http://fanfiction.com.br/pagina/9/regras_de_envio
http://fanfiction.com.br/categoria/112/livros/
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para um público leigo, mas para os jovens envolvidos a explicação é simples tem 

conotações mais sensuais e precisam ser regulados e apoiados para leitura por 

faixa etária.  Na fig. 17, a categorias/livros mostra o panorama quantitativo de 

histórias sobre cada obra original, o recorte feito foi pela quantidade expressiva de 

histórias fanfictions das obras Harry Potter e Saga Crepúsculo.  

 

 
Figura 18. Aulas de Português 

Fonte: http://fanfiction.com.br/aulas.php 
 
 

Na fig. 18, em um espaço no site é oferecido gratuitamente, aulas de língua 

portuguesa. As aulas possuem dinamismo na linguagem, no humor e nas 

explicações bem detalhadas e visualmente instrucionais. Ainda nesse ínterim, as 

questões oriundas ao desconhecimento da língua portuguesa aqui são desafiadas, 

já que para alguns usuários betas, será visto mais a frente, saber criar histórias e um 

bom passo, mas manter a língua materna em seu devido uso é algo a ser seguido 

como regra e conduta dentro deste site de fanfiction. A escrita digital mais despojada 

tem seus espaços, mas como vimos aqui também tem seus limites impostos pelos 

próprios usuários.  

http://fanfiction.com.br/aulas.php
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Figura 19.   Aula temática “crase” 

Fonte:  http://fanfiction.com.br/aula/8/Caminho_do_Ninja_Amador_missao_especial_Meta_01_crase_parte_I 

 
 
 

Na fig. 19, a aula temática é sobre crase. Há duas considerações a fazer 

sobre a conduta da aula, em primeiro lugar a linguagem mais dinâmica e o cuidado 

em dar exemplo de uso da língua materna. Já em segundo lugar, a partir dos 

comentários dos usuários, as aulas foram montadas para facilitar o entendimento 

sobre o que foi proposto.  

 

http://fanfiction.com.br/aula/8/Caminho_do_Ninja_Amador_missao_especial_Meta_01_crase_parte_I
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Figura 20.  Aula temática “crase” mais detalhada 

Fonte: http://fanfiction.com.br/aula/8/Caminho_do_Ninja_Amador_missao_especial_Meta_01_crase_parte_I 

 

 
Na fig. 20, a continuação da aula sobre crase da fig. 18. A aula temática tem 

uma abordagem ficcional com as personagens de algumas histórias. A preocupação 

presente para se entender e construir saberes.  

 

 
Figura 21.  Comentários dos usuários  

Fonte: http://fanfiction.com.br/aula/8/Caminho_do_Ninja_Amador_missao_especial_Meta_01_crase_parte_I  
 
 
 

http://fanfiction.com.br/aula/8/Caminho_do_Ninja_Amador_missao_especial_Meta_01_crase_parte_I
http://fanfiction.com.br/aula/8/Caminho_do_Ninja_Amador_missao_especial_Meta_01_crase_parte_I
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Na fig. 21, os usuários por meio de avatares agradecem e comentam a aula. 

Outro aspecto a ser ressaltado é o uso de pen names e avatares. O avatar é um 

“boneco/imagem” personalizado para representar o usuário do site.  

 

 
Figura 22.  Liga dos Betas 

Fonte: http://fanfiction.com.br/liga_dos_betas/ 

 
 
 

 
Figura 23.  Liga dos Betas e o código de conduta 

Fonte: http://fanfiction.com.br/liga_dos_betas/ 

 
 
 

Na fig. 22 e fig.23 , trata-se da Liga dos Betas que são usuários com status 

de comprometimento e exigência literária do site, eles mantêm a regulação das 

http://fanfiction.com.br/liga_dos_betas/
http://fanfiction.com.br/liga_dos_betas/


                                                                                   

 

78 

normas, auxiliam sem ônus os usuários novos e aqueles com mais dificuldade na 

escrita da língua portuguesa. Não obstante, também é possível negociar uma 

assessoria de revisão e orientações pagas, prática não descartada, mas sem 

envolvimento com a plataforma. Já, na fig. 23, apresenta-se o código de conduta 

para diluir as barreiras entre usuários consagrados e os iniciantes, percebe-se ainda 

o tom poético, profético e irreverente na composição das regras estipuladas pela 

Liga.  

 

 
Figura 24.  Logo do Fanfiction.com.br  

Fonte: http://fanfiction.com.br/imprensa 
 

 

Na fig. 24, a logo da plataforma Nyah! Fanfiction é apresentada e creditada 

como forma de respeitar e outorgar os direitos de imagens e fonte de pesquisa. No 

próprio site na categoria imprensa mostram a história do site, dos usuários e os 

acessos ao longo da vida do site. Os responsáveis demonstram respeito por quem 

faz pesquisa sobre o assunto, autorizam a veiculação da imagem do site, contudo 

ressaltam a ética em creditá-los sobre a iniciativa e colocar a logo da comunidade de 

autores fanfiction.  A plataforma também trabalha com beta reader e parceiros 

críticos como pareceristas das obras fanfiction postadas no site. Não entrei no mérito 

da informação, mas ressalto para reforçar a importância da organização do ambiente 

virtual.  

 

 

 

http://fanfiction.com.br/imprensa
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Características da plataforma Fanfiction  

 

Das características gerais, observa-se que o autor poderá escolher o melhor 

comentário do usuário/leitor. Oportunamente, isso geraria um ranking dos melhores 

comentários que ficam disponíveis na página principal do site. Essa estratégia 

estimularia as pessoas a participarem, comentando as histórias de acordo com sua 

percepção e crítica, sugerindo ou até mesmo elogiando o conteúdo exposto.  

Ao lado disso, têm-se as regras de postagem, essas auxiliam para que as 

postagens sigam os padrões da língua materna padrão. Os usos de abreviações ou 

internetês (linguagem abreviada e neologismos da escrita digital) são restritos ao 

uso em histórias previamente justificadas no próprio enredo. 

A plataforma é um espaço de compartilhamento de histórias e não de escrita 

colaborativa. Neste caso, a escrita se submete à critica e não a ajuda de vários 

autores escrevendo uma mesma história. No entanto, isso não significa ser menos 

atraente, mas as estratégias de trabalho pedagógico precisam ser mais detalhadas, 

até mesmo a sondagem para elencar as categorias comuns aos grupos de alunos.  

A interação nesse caso fica mediada pelos comentários, o autor pode aceitar 

ou não as sugestões sobre o capítulo e entender que precisará reescrever, alterar 

ou retirar algum trecho da história. Ademais, o site não é de fácil navegação, pois 

existem telas intermediárias até alcançar o texto escolhido.  

Algumas categorias construídas por fãs podem ser excludentes, já que 

‘quem não participa’ desse mundo de ‘fã de ficção’ ficaria um pouco perdido no 

contexto das histórias e importância das personagens no contexto.  
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3.4 Aplicações no contexto escolar 
 

 
Para contextualizar o universo Fanfiction se faz necessário expor os 

elementos constituintes desse universo ficcional desde a noção de plataforma, obras 

artísticas de múltiplas vertentes como: filmes, músicas, séries televisas, animes, 

mangás, dentre outras categorias, os leitores/usuários/escritores, as regras para ser 

“fanfiqueiro”  e escrever as fanfic são rígidas e encaradas com seriedade por todos 

os sujeitos sociais que compõem as comunidades ficcionais.   

Ao levar a fanfiction para as aulas de produção textual o intuito é promover a 

leitura e as possibilidades de escrita por outros meios de motivação. É interessante, 

ressaltar, também que as obras literárias são apresentadas sendo únicas e 

reforçamos a elas o sentido de autoridade. Segundo De Certeau (2003), também 

critica o ensino de uma postura passiva aos alunos, como se ler fosse à busca por 

um “tesouro escondido” na obra, de significação estrita. Ainda segundo o autor, o 

modo de recepção e consumo dos textos escolares não admitem desvios autorais, o 

que pode contribuir, de certa forma, ao afastamento ainda mais da leitura. 

A vivência dos alunos com as fanfictions possibilitam o aprofundamento de 

leituras de mundo, o processo de letramentos digitais e estimularia as atividades 

decorrentes do uso das habilidades linguísticas e a reconfiguração da compreensão 

textual do mundo seja impresso ou online.  

Os fanfiqueiros buscam na e pela escrita expor suas ideias  e pensamentos 

sobre as obras ficcionais. Dessa forma, se esforçam para aperfeiçoar a própria  

escrita e dominar  os elementos  para uma boa composição ficcional.  

O aluno ao encarar esses textos ficcionais será estimulado a ler, a recobrar 

conexões intertextuais e aprimorar a reflexão e a critica a partir dos textos dos 
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outros. A construção de identidades e alteridades são importantes nesse processo 

escolar e por meio do acesso as culturas ditas canônicas ou de cunho popular.  

As propostas de contextualização das fanfictions em aulas de produção 

textual visam promover a leitura e (re) leitura de textos que são comuns aos 

interesses dos jovens, desta maneira, eles poderão  empreender um processo de 

construção de significados, além de incorporar o texto, seu contexto pessoal e suas 

experiências de mundo na direção de um interação significativa que surjam das 

necessidades de refletir  a liberdade de pensar e existir pelas práticas discursivas e 

sociais.  
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4. METODOLOGIA DE PESQUISA  

 

Neste capítulo apresento cinco seções, nas quais os objetivos e as questões 

de pesquisa são retomados. A seguir, caracterizo o tipo de pesquisa realizada e 

descrevo o paradigma adotado. Na sequência, apresento o contexto em que a 

pesquisa foi realizada e seus participantes, além da descrição dos instrumentos de 

pesquisa e processos de geração de dados.  

 

4.1  Caracterização da pesquisa 

 

As distinções entre a metodologia de pesquisa qualitativa e quantitativa 

podem ser norteadoras para evidenciar os paradigmas utilizados no próprio estudo e 

das preferências do pesquisador.  

A pesquisa quantitativa surgiu no século XIX a partir dos procedimentos 

objetivos das ciências naturais protagonizando o método científico. Esse método tem 

como base três etapas: observação do fenômeno, identificação do problema e 

geração de hipóteses. O método científico busca diminuir a influência do 

pesquisador sobre os dados coletados. A questão da neutralidade na pesquisa 

estava instaurada DÖRNEY (2007). 

Em meados do século XX a hegemonia quantitativa começou a mudar, as 

principais características da pesquisa quantitativa são o uso de números, 

categorização a priori, as variáveis e não casos, estatísticas, procedimentos padrões 

para avaliações e ainda busca por generalizações.  
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Já a pesquisa qualitativa tem o foco na interpretação, incorpora a 

subjetividade e é orientada para o processo. Diferente da pesquisa quantitativa, o 

foco está no resultado.  

A pesquisa qualitativa, em sentido amplo, pode ser definida como uma 

metodologia que visa produzir dados a partir das observações sobre pessoas, 

lugares ou processos com os quais o pesquisador procura estabelecer uma 

interação mais direta para compreender os fenômenos estudados.  

O caráter da pesquisa qualitativa usada nesse estudo é de origem 

exploratória. O perfil de pesquisa foi considerado devido a flexibilidade, criatividade e 

informalidade que permite a pesquisadora em buscar um arcabouço teórico 

condizente sobre o tema ou problema de pesquisa.  

Os métodos de pesquisa exploratória são bastante amplos e versáteis como 

postula de forma geral Mattar (1994): 

 

 Observação: o pesquisador tem contato direto com o ambiente 

estudado e tem a possibilidade de registrar as informações assim que 

elas ocorrem.   

 Entrevista Semiestruturada: tipo de entrevista na qual o pesquisador 

estabelece uma direção geral para a conversação e persegue tópicos 

específicos levantados pelo respondente. Esse tipo de entrevista tem 

mais flexibilidade.  

 

O estudo exploratório é usado quando não se conhece muito sobre o 

assunto. Tem como características principais a flexibilidade, a criatividade e a 

informalidade. Por meio deste estudo procura-se obter o primeiro contato com a 

situação a ser pesquisada, sendo seu objetivo geral a descoberta.  
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A utilização dos elementos da etnografia no processo de elaboração dos 

instrumentos de coleta de dados auxilia a compreender o posicionamento dos 

participantes perante o objeto investigado. Observei os participantes e pontuei essa 

estratégia como parte do processo de coleta de dados, pois permitiu identificar  

alguns estereótipos marcantes socioculturais e discursivas em relação aos alunos 

interessados em fanfictions.  

As dificuldades do reconhecimento da prática de escrever fanfiction  por um 

pequeno grupo de amigos, a discriminação sofrida quando  outros alunos  não 

entendem essa prática e o constrangimento de ter seus textos lidos e considerados 

por seus  professores foram pontuados pelos alunos nas entrevistas.  

Muitos são os estudos que utilizam elementos de etnografia, já que esses 

elementos podem incorporar protocolos metodológicos, além da prática de narrativa 

(histórias de vida, biografias, documentos) para compor sua análise de dados.   

Fragoso et al. (2010) afirma que o termo etnografia pode ser abordado  

desde que diferenças em relação à observação, à coleta de dados e aos níveis de 

engajamento e relacionamento do pesquisador com a comunidade possam ser 

descritas e problematizadas, incluindo indicações das variações de níveis entre 

online e offline que podem ser significativas.  

Muitas questões sobre o contexto virtual ser um campo e como se limita 

esse campo estão sendo pesquisadas e teorizadas. Contudo, nesse momento 

utilizam-se modalizadores como de cunho etnográfico, elementos de etnografia, com 

instrumentos etnográficos entre outros, pois uma pesquisa de etnografia seria 

realmente muito abrangente.  

Ainda segundo, Fragoso et al. (2010) o processo de construção da 

etnografia consiste em saber ver, saber estar com e saber escrever. Os atos 
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descritivos incluem uma série de protocolos a serem organizados e devemos ter os 

seguintes cuidados:  

 

 Entrar em contato com o grupo – fase de ambientação na qual o 
pesquisador examina atentamente a infraestrutura social e técnica do 
grupo. Suas principais dificuldades são a negociação com os 
informantes, a procrastinação e uma cegueira do pesquisador nos 
primeiros instantes. 
 

 Manter um diário de campo – anotações de todas as impressões do 
pesquisador sobre o cotidiano dos pesquisados. Possui três funções: 
emotiva, empírica e reflexiva analítica.  

 

 Contextualizar os informantes e usar diversos tipos de entrevistas – 
não se deve confundir a etapa de observação participante com 
etnografia. Muitos trabalhos desenvolvidos sobre a Internet 
comprometem-se teoricamente ao declarar ter feito netnografia, mas se 
mantêm apenas nas etapas de observação e descrição, entrando de 
forma incipiente nas entrevistas, na análise e reflexão dos dados 
coletados. 

 

Quanto ao anonimato ou à divulgação das identidades dos informantes, o 

pesquisador deve tomar sua decisão de acordo com critérios que garantam a 

privacidade de seus informantes seja de acordo como consentimentos ou não dos 

participantes, seja a partir de normas de Conselhos de Ética das instituições às 

quais estão vinculados, considerando sempre pontos polêmicos que tenham 

emergido durante sua investigação. 

 Para responder as questões de estudo adotei a combinação do estudo 

exploratório e os elementos de etnografia, pois utilizei instrumentos com base nos 

estudos etnográficos para a geração de dados e ainda utilizei as estratégias da 

observação participante.  Dentre esse paradigma, também, utilizei para análise dos 

dados Bardin (2009) com suas categorias de Análise de Conteúdo.  
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4.2  Contexto e participantes 

 

O contexto da pesquisa envolveu uma oficina sobre fanfiction, que permitiu 

interagir fora do ambiente de sala formal e seguir para outra sala de aula – a de 

informática. A sala de informática também possuía mesas para reunião o que 

facilitou para agregar a oficina mediada pelos recursos tecnológicos e o momento de 

entrevistas semiestruturadas e preenchimento dos questionários.  

  Essa oficina foi oferecida na Semana de Talentos da escola em que a 

pesquisadora leciona. A Semana de Talentos acontece uma vez ao ano, no mês de 

agosto, com propostas pedagógicas diferenciadas para integrar a comunidade 

escolar. A instituição, na qual foi realizada esta oficina, fica localizada em 

Teresópolis, no Estado do Rio de Janeiro. O Colégio Estadual Euclydes da Cunha, 

fundado em 1912 tem por característica ser pioneiro em práticas educacionais  

inovadoras e contextualizadas para o exercício pleno da cidadania.  

A oficina, com oito horas de duração, foi organizada em dois dias e teve 

como público alvo alunos do ensino médio regular, com faixa etária entre 15 e 19 

anos.  Na seleção do conteúdo da oficina foi realizado um levantamento das 

plataformas de fanfiction mais utilizadas pelos jovens da faixa etária envolvida na 

pesquisa. Dentre as plataformas encontradas foi selecionada a plataforma  

Nyah!Fanfiction ( www.fanfiction.com.br). Essa escolha foi devido à  seriedade do 

site e de seus participantes em manter as histórias ficcionais por categorias e de 

acordo com classificação etária, além de cada fanfiction possuir uma sinopse para 

orientar o leitor. 

A caracterização detalhada dos participantes desta pesquisa são relevantes 

para a compreensão da seleção dos instrumentos e as estratégias para geração dos 

http://www.fanfiction.com.br/
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dados dessa pesquisa, pois um dos sujeitos foi a  professora/pesquisadora 

concursada pública e lotada na instituição supracitada.  

Os alunos participantes da pesquisa são da rede estadual, modalidade 

ensino médio regular, a faixa etária média entre 15 e 19 anos. Na oficina 

compareceram treze alunos inscritos, contudo, nos dois dias de oficina participaram 

efetivamente cinco desses alunos inscritos. Destes alunos, um menino e quatro 

meninas. Esses cinco alunos concordaram em contribuir para esta pesquisa com o 

preenchimento dos questionários, além de participar da entrevista semiestruturada.  

Ao longo da pesquisa fiz uma sondagem sobre o uso de recursos 

tecnológicos  nas aulas de língua materna com quatro professores de língua 

portuguesa. Sendo assim,  no total foram quatro professores convidados para oficina 

de fanfiction, compareceram duas professoras, sendo essas as respondentes da 

entrevista  após a oficina de fanfiction.  

  

4.3 Instrumentos e Procedimentos de Geração de Dados  

 

A coleta de dados teve como arquitetura a utilização de diário de campo da 

pesquisadora, as entrevistas semiestruturadas aplicadas em roda de conversa após 

a oficina oferecida na escola, como também, utilizei questionários de sondagem e 

questionários de avaliação da plataforma de fanfiction para entender mais sobre a 

imersão, leitura e/ou escrita dos alunos, os hábitos desses alunos foram 

mensurados por meio de conversas e perguntas de intermediação e da observação 

da pesquisadora.   

Detalharei a seguir cada instrumento de geração de dados e a importância 

da seleção desses instrumentos para a esta investigação.   
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Diário de campo  

No andamento desta pesquisa, as anotações foram feitas em notas de 

campo, em que anotei minhas observações e as reações dos alunos ao longo da 

oficina (vide, Anexo).  

 Nunan (1992, p. 229) afirma que, em educação, “um relato na primeira 

pessoa da experiência de aprendizagem ou ensino de língua” é um diário. Nas 

investigações de sala de aula, o diário é comumente usado como um instrumento de 

metodologia, reflexão e aperfeiçoamento profissional.   

A finalidade é realizar uma análise sobre as experiências e expectativas dos 

alunos e relatar caso seja pertinente ao trato cientifico da investigação. Os alunos 

que participaram da pesquisa concordaram em colaborar, sabendo antecipadamente 

que suas identidades seriam preservadas. 

 Contudo, uma autorização por escrito foi apresentada ao diretor da escola  

para apresentação da pesquisa e regulamentação das intenções sobre o uso de 

imagem, nomes e dados em geral.  

        Os comentários feitos espontaneamente pelos alunos foram anotados nas 

notas de campo ao longo e após as oficinas. Algumas anotações ainda foram feitas 

no  caderno da professora e estão transcritas nos anexos. Todavia, também serão 

analisados de modo que possam ser identificados núcleos de significado 

relacionados à percepção dos alunos sobre o gênero digital ou até mesmo sobre 

plataforma do Nyah!Fanfiction.  
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Entrevista Semiestruturada 

 

A entrevista semiestruturada foi pensada para entender por um educador o papel 

das NTICs e a inserção dos letramentos digitais e gêneros digitais nos contextos 

escolares como panorama do recorte do espaço escolar inserido. 

 Segundo Mann;Stewart (2000, p. 126), o entrevistador dever procurar ser um 

“ouvinte cuidadoso, sem julgamentos, perceptivo, focado e capaz de se engajar com 

os entrevistados tanto no nível pessoal como profissional”. 

O uso de entrevistas na coleta de dados, Erickson (1988, p. 108) acredita que 

constituam o segundo método mais importante na pesquisa de base etnográfica por 

revelar a visão dos participantes contextualizados, “confirmando ou não as 

inferências do pesquisador feitas sobre eles a partir da observação participante”, 

ainda de acordo com Erickson (1988), tanto a família como a sala de aula podem ser 

descritas etnograficamente. Essa investigação tem cunho etnográfico, pois, 

consideram as duas questões fundamentais do exercício etnográfico: primeiro a 

observação participante e segundo o processo de relativização.  

Além da entrevista semiestruturada e das conversas informais em grupo, 

apliquei questionários individuais aos alunos visando obter informações bem 

definidas e detalhadas a respeito do grau de envolvimento com o ciberespaço, a 

intimidade com a escrita e leitura em meio digital e o conhecimento ou envolvimento 

com o gênero digital: fanfiction.  O uso de questionário para a coleta de dados se 

deu dentre outras vantagens, segundo Goldenberg (2002, p. 87-88):  

 Exige  menor habilidade para aplicação; 
 

 os pesquisadores se sentem mais livres para exprimir opiniões 
que temem ser desapropriadas ou que poderiam colocá-los em 
dificuldades; 
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 há menor pressão pra uma resposta imediata, o pesquisador 
pode pensar com calma.  

 
 

 
Questionários de Sondagem e Avaliação  

 

O uso de questionários como resposta fechada. Na literatura não há uma 

regulamentação padrão sobre como montar um questionário, por outro lado em 

pesquisas em ciências humanas e sociais a utilização dos questionários são 

relevantes como instrumento de coleta de dados. Segundo Mattar (1994) os 

questionários podem ter perguntas abertas, múltipla escolha e dicotômicas.  

Notadamente, os questionários com perguntas abertas caracterizam-se pelos 

respondentes utilizarem a escrita de forma livre para expressar as ideias. O objetivo 

dessa estratégia obterá informações adicionais e mais esclarecimentos sobre o 

tema. Há também as vantagens sobre a técnica, já que estimula a cooperação com 

a pesquisa, cobrem pontos além das questões fechadas. No entanto, há as  

desvantagens que o respondente pode divagar sobre o tema e até mesmo ser mais 

demorada ao serem analisadas e interpretadas pelo decodificador.  

As questões de múltipla escolha são pensadas desde o número de 

alternativas até a hierarquização dos assuntos. As vantagens são a facilidade de 

aplicação, processo e análise e apresentam pouca possibilidade de erros. Contudo, 

as desvantagens são que ela exige mais atenção e tempo de preparação e o 

respondente pode ser influenciado pelas alternativas.  

Já as questões dicotômicas são utilizadas questões bipolares, como por 

exemplo, sim/não; concordo/ não concordo; gosto/ não gosto. As questões 

dicotômicas são preferíveis às questões inerentes aos fatos. Desse modo as 



                                                                                   

 

91 

vantagens são facilidade e rapidez na hora de responder e são altamente objetivas. 

Entretanto, as desvantagens são polarização e indução de respostas e dependendo 

da pergunta as respostas dicotômicas podem ter erros sistemáticos.  

No quadro a seguir, descrevo os instrumentos para coleta de dados, 

indicando os objetivos, finalidade e a sequência temporal de cada um:  

 

Tabela 1.Descrição dos Instrumentos de Coleta de Dados. 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos Objetivo Finalidade Quando  

Diário de campo 
 

( Anexo 8  ) 

Mapear a observação 
e as questões que 
emergiram desta 
prática. 

Identificar pontos 
discursivos sobre 
os recursos 
tecnológicos e o 
letramento digital.  

Ao longo da 
pesquisa e da coleta 
de dados.  

Questionário de 
Sondagem 

 
( Anexo  2 ) 

Conhecer os hábitos 
da vida do aluno no 
ciberespaço.  

Conhecer os 
hábitos da vida do 
aluno no 
ciberespaço.  

O questionário foi 
entregue a cada 
aluno e respondido 
antes da oficina.  

Questionário 
sobre a disciplina 
Produção Textual 

( Anexo 3 ) 

Conhecer a opinião 
do aluno acerca da 
atividade sobre o 
gênero digital: 
fanfiction. 

Reconhecer a 
familiaridade do 
aluno com a 
disciplina. 

O questionário foi 
entregue após a 
oficina de fanfiction.  

Questionário de 
Avaliação das 
Plataformas de 

Fanfiction  
( Anexo 4) 

Avaliar a navegação e 
o interesse dos 
alunos participantes 
pela plataforma de 
fanfics. 

Entender o 
interesse pela 
plataforma. 
Potencialidades e 
limitações. 

O questionário foi 
distribuído aos 
alunos/ participantes 
após o questionário 
(Anexo 3).  

Entrevista 
Semiestruturada 
com os Alunos 

Autores de 
Fanfiction 

 
( Anexo 5) 

Compreender a 
familiaridade e a 
imersão dos alunos 
autores com o gênero 
digital: fanfiction 

Estreitar o 
entendimento 
sobre a leitura e 
escrita por parte 
dos alunos 
autores. 

Os alunos foram 
convidados para 
entrevista após a 
oficina com o convite 
de aprofundamento 
sobre o gênero 
digital.  
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4.4 Procedimentos de Análise dos Dados  

  

De modo geral, em princípio, os procedimentos a serem utilizado são de 

noções e categorias de autores compatíveis ao entendimento do referencial teórico, 

seja na análise do contexto da Teoria Sociointeracionista em que remete á 

linguagem como sujeito sócio-historicamente situado. Dessa forma, a coleta de 

dados  por meio de questionários e entrevistas semiestruturadas como na análise da 

estrutura da pergunta e as respostas obtidas será tratada a partir da  análise de 

conteúdo de (BARDIN,2009). 

A análise de dados foram pautados pela fase exploratória da pesquisa em 

que se buscou entender o corpus de investigação  e caracterizá-lo. Já a observação 

e a descrição feita de cada aluno no diário de campo, nos moldes dos elementos 

etnográficos que foram citados para auxiliar a construção do entendimento das 

interações, descobertas e discursos dos participantes.    

No decorrer da análise dos dados o arcabouço teórico referenciado será 

utilizado para auxiliar o entendimento sobre as interações e o ensino aprendizagem. 

A Teoria Sociointeracionista dará suporte ao diálogo sobre a ZDP, a intencionalidade 

de promover a interação dos alunos com o gênero digital: fanfiction,  como também, 

das técnicas de Análise de Conteúdo Bardin (2009) para interlocução entre 

perguntas e respostas sobre as categorias temáticas apresentadas em alguns 

instrumentos estão presentes no capítulo a seguir.  
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A partir da análise dos diversos instrumentos de pesquisa utilizados nesta 

investigação (cf. capítulo 4), busca-se responder às perguntas de pesquisa 

propostas para esta investigação. 

Tendo em vista as perguntas de pesquisa acima, os dados coletados foram 

analisados e agrupados por categorias, discutidos nas seções deste capítulo.  

Na seção (5.1) apresento a Teoria Sociointeracionista para dialogar com a 

análise dos resultados e discuto as categorias que emergiram da análise dos dados 

em relação à percepção das professoras/participantes de língua portuguesa 

convidadas a participar da oficina sobre o gênero digital: fanfiction. 

Nas seções (5.2; 5.3; 5.4) apresento e discuto os dados relativos às 

percepções dos participantes a respeito das conversas sobre o ciberespaço, 

letramentos digitais, gêneros digitais populares e o recorte das perguntas e 

respostas sob a análise de conteúdo e os resultados.  

Desse modo, ao finalizar a tessitura das seções acima apresento as 

respostas às perguntas desta investigação.  
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5.1 Teorias Sociointeracionista 

 

Em Newman et. al. (2002, p.75-76) Vygotsky analisou três perspectivas 

principais sobre a relação entre desenvolvimento e aprendizagem de sua época, que 

denominou de inexata:  

 A perspectiva separatista: onde desenvolvimento e aprendizagem são 
processos separados e independentes. Nesta perspectiva o 
desenvolvimento obedece a leis internas, naturais e a aprendizagem 
utiliza externamente os potenciais do desenvolvimento. A 
aprendizagem depende do desenvolvimento (maturação), enquanto o 
desenvolvimento não é afetado pela aprendizagem. “A aprendizagem 
consome os produtos do desenvolvimento. Ela usa-os e aplica-os à 
vida”. 

 

 A perspectiva da identidade: onde os hábitos são a base tanto para o 
desenvolvimento como para a aprendizagem, atribuída a William 
James, porém levada adiante por Thorndike ao igualar 
desenvolvimento mental à acumulação gradual de reflexos 
condicionados.  

 
 A perspectiva intermediária: encarna uma dualidade “liberal” inerente. 

Koffka propõe que o desenvolvimento em si tenha um caráter dual, 
existindo o desenvolvimento como maturação e como aprendizagem. 
Uma influencia o outro em certa medida, porém sem explicitação de 
como. Embora sendo uma concepção não muito clara, Vygotsky 
ressaltou uma vertente positiva: Koffka reconheceu que alguma 
aprendizagem produz mudanças estruturais, reestruturando o próprio 
desenvolvimento.  

 
 

 
De acordo com Vygotsky, “a aprendizagem seria completamente 

desnecessária se simplesmente utilizasse o que já amadureceu no processo de 

desenvolvimento, se não fosse ela mesma uma fonte de desenvolvimento”. Para ele 

a aprendizagem e o desenvolvimento têm complexas inter-relações, cujos 

detalhamentos encontram-se na ZDP. 

Para compreender o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, é 

necessário determinar dois níveis de desenvolvimento: a) nível de desenvolvimento 
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real: “nível de desenvolvimento das funções mentais da criança que se 

estabeleceram como resultado de certos ciclos de desenvolvimentos já 

completados”. Vygotsky (1998:111); b) nível de desenvolvimento potencial: nível de 

desenvolvimento das funções mentais que se pretende alcançar. 

 
A Zona de Desenvolvimento Proximal define, portanto, as funções que não 

estão em processo de maturação. A metáfora utilizada pelo autor (op.cit.) ilustra que 

essas funções em maturação são os “brotos” ou “flores” do desenvolvimento e não 

“frutos” do desenvolvimento.  

 

“distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível 
de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de 
problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 
companheiros mais capazes” (VYGOTSKY, 1998:112) 

 

Em outras palavras, o que uma criança pode fazer hoje com assistência 

(ZDP), poderá fazer sozinha amanhã (nível de desenvolvimento real).  A 

identificação da ZDP e do nível de desenvolvimento real passam a ser um método 

que melhor determina o nível de desenvolvimento mental de uma criança.  

O conceito da ZDP assume uma importância fundamental para a análise das 

interações em contextos institucionais mediados pelas NTICs, pois a inserção da 

tecnologia na educação requer outros tipos de letramentos.   

Ainda em Newman et. al. (idem), Vigotsky descreve o aprendizado da língua 

escrita como um processo em que símbolos de primeira ordem se tornam símbolos 

de segunda ordem (a criança vem a descobrir que se pode representar a língua 

falada por signos escritos abstratos e simbólicos), só mais tarde se tornam símbolos 

de primeira ordem de novo num nível superior do processo psicológico.  
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Para Newman et. al. (ibidem) a unicidade não é o individuo, mas o coletivo 

social; a atividade é o instrumento-e-resultado de jogar o jogo; para jogar, deve-se 

desempenhar um papel-e-resultado histórico e não representar um papel social. 

Ao longo da oficina oferecida na escola, além das orientações com 

instruções específicas, o uso de recursos tecnológicos, houve vários momentos no 

enquadre interacional para traçar o perfil do gênero digital fanfiction. Sendo assim, 

os dados desses discursos situados dos respondentes corroboravam a permanência 

na ZDP dos alunos/respondentes e localizavam a minha presença como o par mais 

competente que vai buscar a informação para, em seguida, guiá-los. Para os alunos 

participes da oficina sendo fanfics ou curiosos para saber do gênero, o meu papel foi 

nítido de mediador intelectual. 

O coletivo social dos alunos/participantes estava aliado aos recursos 

tecnológicos, cada qual, expôs sua motivação em acessar a Internet e citarem os 

elementos específicos para navegação online. Para esses alunos, a mediação 

pedagógica teve papel preponderante na construção do conhecimento, uma vez que 

foi o instrumento capaz de conduzi-los da ZDP em que se encontravam para o Nível 

de Desenvolvimento Real desejado. Nas respostas aos pedidos de ajuda ao longo 

da oficina, pôde-se verificar como atuei na ZDP dos alunos partícipes de modo a 

“empurrá-los” em direção a uma etapa superior.  

A atividade de imitar a atividade revolucionária em suas complexas 

variações é identificada por Newman et al.(2002, p.173) como desempenho 

(performing):  

 Desempenho (performing): variada e criativa imitação da atividade 
revolucionária (fazer historia criar significado); repete indo além de si mesmo; 
conduz o desenvolvimento.  
 

 Atuação (acting): é fundamental representacional; repete sem ir além de si 
mesma; é uma atividade conservadora. 
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É interessante ressaltar, que Newman et al. (idem) também relata a 

unificação de criação de significado/aprendizagem  conduzindo-desenvolvimento é 

um instrumento-e-resultado do desenvolvimento humano, indo além ao referenciar 

que é  preciso ser continuamente unificada à atividade revolucionária, ou seja, à 

história pessoal.  

 Essa unificação ocorre em ambientes vitais conscientemente criados onde 

jogos de linguagem / jogos de história podem ser jogados (comunidades 

autodefinidas), seguindo as seguintes regras-e-resultados, ou seja, instrumentos e 

resultados  da construção de comunidade da criação de ZDPs.  

A seguir, no gráfico 1. Questionário de Sondagem teve por intenção nas três 

perguntas iniciais mapear o suporte de acesso à Internet, o tipo de conexão e o 

tempo de imersão do ambiente online.  

 
 

Questionário de sondagem (Questões 1, 2 e 3) 
Anexo 2  

 

 

Gráfico 1. Questionário de Sondagem ( Questões 1, 2, 3) 
                                Fonte: Anexo 2.  
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No gráfico 2. Questionário de Sondagem (Questão 4)  o objetivo consistia 

em mapear a rede social e os tipos de grupos de discussão em que os alunos 

participantes utilizam para buscar e compartilhar as informações sobre o que gostam 

de fazer na rede.  

 

Questionário de sondagem ( Questão 4 ) 
Anexo 2  

 

 

Gráfico 2. Questionário de Sondagem (Questão 4) 
                                     Fonte: Anexo 2.  

 
 

Ainda sobre o gráfico 2. , percebe-se que a rede social mais utilizada é o 

Facebook, o Twitter e os similares são blogs ou fórum de discussão sobre cabelos 

cacheados, RPG (role playing game / jogo de interpretação de personagem) cabelos 

coloridos e até blogs sobre técnicas de descolorir o cabelo sem química, como 

ressaltou a existência desses blogs a respondente <M2> e também a respondente 

<T4> que tem os cabelos coloridos, se considera alternativa e cosplay como relato 

no meu diário de campo 1 (v. anexo 8).  

 

 



                                                                                   

 

99 

Já no gráfico  3. Comentário à questão 5, o objetivo foi saber quais as outras 

plataformas da Internet utilizadas pelos alunos.  

 

Questionário de sondagem ( Questão 5  ) 
Anexo 2  

 

 

Gráfico 3. Questionário de Sondagem (Questão 5 ) 
                        Fonte: Anexo 2.  

Fiquei intrigada com as respostas sobre o  curso online, no diário de campo 

1 (v. anexo 8) fiz a observação sobre esse aspecto, obtive então das respondentes 

respectivamente que, <M2> faz curso de japonês online, <T4> faz coreano com 

suporte de vídeo aulas e <B5> aprende língua e cultura japonesa com suporte de 

vídeo aulas online e com suporte de tira-dúvidas com a professora. Todos os 

respondentes frequentam plataformas de fanfics. Gostam de plataforma de fotos os 

respondentes <J1>, <M2> e <T4>, pois além de postarem fotos pessoais também 

postam os desenhos sobre animes e mangás que reproduzem, adaptam ou no caso 

de <M2> que cria os próprios personagens e cenas.  
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No quadro 2. Comentários à questão 6, os respondentes estavam livres para 

apresentar as motivações pessoais, como são representadas abaixo:  

 

 
Respondente da 

Pesquisa 

 
Comentários à questão 6  

Anexo 2 – Questionário de Sondagem 
 

 

J1 

M2 

 

L3 

T4 

B5 

 

 

“A curiosidade e o vício em animes.” 

“Conversar com amigos, postar fotos, ver filmes e 

músicas.” 

“Não respondeu.” 

“Conversar.” 

“São anime, mangás e as fanfics.” 

                                         Quadro 2 .Comentário à questão 6  
Fonte: Anexo 2. Questionário de Sondagem 

 

 

Nas observações e conversas à sexta pergunta do questionário (v. anexo 2) 

“ O que mais motiva a acessar a Internet? ” os alunos demonstraram curiosidade em 

buscar informação, citaram o vício por animes, mangás e as fanfics, além de  

conversar com os amigos, postar fotos, ver filmes e baixar músicas.  

No mesmo questionário, a  oitava pergunta  “Você se considera um “fã de 

ficção”? do questionário (v. anexo 2) os respondentes além de marcar 

unanimemente  a alternativa dicotômica sim também justificaram a resposta.  
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Respondente da 

Pesquisa 

 
Comentários à questão 8  

Anexo 2 – Questionário de Sondagem 
 

 

<J1> 

<M2> 

<L3> 

<T4> 

<B5> 

 

 
 “é muito interessante e prático de ler, a fanfic é como 
história infantil só que pra adultos”.  
 

“gosto de animes, mangá e doramas”. 

 “porque sou fangirl” 

“gosto de animes, mangás e doramas”. 

“é uma coisa que não existe, uma coisa além da 
realidade”. 

                                         Quadro 3 .Comentário à questão 8  
 Fonte: Anexo 2. Questionário de Sondagem 

 

A análise que faço do discurso dos respondentes dialoga com Vigotsky, já 

imitação é a fonte de influência para a aprendizagem-conduzindo-desenvolvimento, 

portanto, o ensino só é possível onde há um potencial para a imitação. Ao imitar, na 

ZDP, a criança ou o adulto estão aprendendo o que é revolucionário.  

 

 

5.2 Respondendo à primeira pergunta de pesquisa 

 

Os elementos do gênero fanfiction que servem como recursos para as aulas 

de língua materna partem do pressuposto que o gênero digital é atraente do ponto 

de vista do ambiente virtual, os assuntos da plataforma são variados, como também 

o ideário juvenil que foge dos padrões convencionais ou dos gêneros textuais 

escolarizados.  
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 Muitas vezes, os textos preteridos pelos professores estão longe da 

interação discursiva e social do aluno. Analisei a partir do Questionário de sobre a                                                                                                                                                                                                         

disciplina Produção Textual ( v. anexo 3)  que possa auxiliar nas inferências sobre a 

primeira questão desta investigação. Detectar possibilidades de entendimento sobre 

as relações entre sujeito, objeto, instrumentos mediadores, a vida social e a 

percepção da vida escolar auxiliam a construir a resposta.  

Ao buscar a leitura ou a escrita do gênero fanfiction os jovens estão atuando 

como escritoras, ainda segundo Vygotsky estariam brincando, pois brincar é uma 

ZDP para a unidade (criação de significado/ criação de linguagem). 

De acordo com os respondentes na pergunta de desdobramento “Qual seu 

tipo de dificuldades?” dois alunos responderam que  “tenho dificuldades na escrita”, 

três alunos responderam “ tenho dificuldades na organização de ideias”  e uma 

aluna respondeu “ não entendo os objetivos da disciplina”.   

O primeiro recurso seria a leitura seletiva, o segundo recurso  seria a 

leitura  critica de fanfiction. Desta forma, a utilização desses recursos de leitura de 

fanfictions em aulas de língua materna dariam aos alunos mais opções de textos a 

serem escolhidos e lidos de acordo com o interesse pessoal ou social.  

Nessa perspectiva, os alunos ainda estariam reconhecendo a estrutura de 

narrativas com introdução, desenvolvimento e conclusão, além de observar junto à 

experiência do docente os recursos linguísticos, discursivos de coerência e coesão 

textual.  

Na pergunta “Quais suas expectativas de aprendizado com a Produção 

Textual em língua materna?” por cada respondente colocar sua visão, achei 

prudente expô-las aqui para dar um parâmetro sobre o olhar do aluno perante a 

disciplina Produção Textual.  
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O aluno disse <J1> “ Escrever melhor e me aperfeiçoar na língua escrita"; a 

aluna <M2> “ Que o professor nos mostre novas escritas, falas e etc. Assuntos 

diferentes e trabalhos novos”; a aluna <L3> “ Que o professor chegue com o tema e 

mostre o desenvolvimento dele”; a aluna <T4> “ Nenhuma.” e a aluna <B5> “ Eu 

gosto de escrever tanto histórias quanto fics. Eu queria um dia publicar um livro”.  

Vygotsky sustenta que se tornar proficiente na língua escrita, por mais 

complexo, fragmentário ou confuso que possa parecer na superfície, não é um 

processo descontínuo, mas unificado de desenvolvimento e insiste para que “ensine 

às crianças a língua escrita e não só a escrita das letras”.  

Quando perguntados se já conheciam o gênero digital fanfiction os 

respondentes disseram que sim, muitos conheceram por meio de amigos e gostam 

bastante de animes e mangás.  

Já ao serem perguntados “Você gostaria de trabalhar mais com o gênero 

digital fanfiction nas aulas de Produção Textual?” os respondentes posicionaram-se 

afirmativamente, além de atribuírem o motivo, que cabe ser ressaltado, para o aluno 

<J1> “ Sim. Por ser um jeito fácil e mais interessante”; a aluna <M2> “ Sim. Porque é 

um assunto diferente para outros alunos e é um jeito de quem gosta de aproximar 

mais dos outros. (E eu amo!!!)” ;  a aluna <L3> “Sim. Porque é muito mais 

interessante”. A aluna <T4> “Sim. Pois os personagens em geral são conhecidos.” e 

a aluna <B5> “Sim. Porque é algo novo que você cria da sua cabeça, suas ideias”. 

A partir da análise dos respondentes acima, outro recurso é incentivar o 

aluno a ler e escrever os textos do gênero digital fanfiction produzidas em sala ou 

como atividades extracurriculares, a proposta de ler a produção textual  uns dos 

outros, seria um recurso de identificação, coautoria participativa e critica mediada 

por elementos textuais. Cabe ao docente, enquanto mediador intelectual auxiliar  as 
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temáticas, já que elas não precisam ser do construto das culturas asiáticas ou norte-

americanas como percebe-se ao entrar nas plataformas.  

Os alunos que estão em Zonas de Desenvolvimento Proximal diferentes 

ajudam uns aos outros, desse modo, revezam o papel de par mais competente. 

Essa colaboração também se evidencia quando a competência tecnológica do aluno 

é superior ao letramento digital do professor e, por isso, ele assume o papel de 

mediador em interações em que o seu conhecimento adquirido sobre informática 

(Nível de Desenvolvimento Real) ajudará a todos sem distinção. 

Ao partir para a análise do questionário de avaliação da plataforma 

Fanfiction irei traçar os aspectos recorrentes da oficina.  Na primeira pergunta “Quais 

as dificuldades que você encontrou na navegação no site Nyah! Fanfiction?” o aluno 

disse que <J1> “nunca entrei neste site” e as demais alunas responderam que não 

tiveram nenhuma dificuldade.  

As categorias de fanfics que gostaram deram suporte para o direcionamento 

das categorias favoritas de cada respondente. No diário de campo 1 (v. anexo 8) 

deste questionário (v. anexo 4) os alunos me ajudaram a entender as categorias de 

animes, sendo elas lemon, orange, yaoi, yuri,hentai e ecchi. Sucintamente 

descreverei a partir do que os alunos me relataram: lemon história de casal de 

qualquer gênero; orange história de sentimento de meninas; yaoi história de 

sentimento e relacionamento entre meninos; yuri história de sentimento e 

relacionamento entre meninas; hentai histórias com insinuação sexual explicita e 

ecchi histórias sensual leve.  
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Gráfico 4. Categorias de Fanfiction 
Fonte: Questionário anexo 4 

 
 
 

Na terceira pergunta (v. anexo 4) “ Faça uma avaliação sobre o comentário 

lidos na plataforma de fanfiction antes de ler a fic escolhida por você:” As 

respondentes <T4> e <B5> marcaram a alternativa “ auxilia a pré leitura” e relataram 

que o comentário sendo ruim ou não deixa ainda mais curiosidade para ler a fanfic. 

Já os respondentes <J1>, <M2>, e <L3> marcaram a alternativa “atrapalha a pré 

leitura ”, já que ela poderia ser influenciada e um pré opinião sobre o texto.  

Na quarta pergunta (v. anexo 4) “ Conhecer o universo fanfiction motivou a 

vontade de:”  o aluno <J1> e  a aluna <M2> responderam  “ ler mais fics”, “conhecer 

mais o assunto”, “compartilhar com outros amigos”; a aluna <L3> “compartilhar com 

outros amigos”; a aluna <B5> “ ler mais fics”, “escrever uma fic”, “conhecer mais o 

assunto” e a aluna <T4> “não motivou”.  

 Observei e analiso essa fase como peculiar a investigação sobre a fanfiction 

dentro e fora da escola. Pois, para os respondentes  o fato de conhecer o universo 

fanfiction foi positivo e acrescentou à busca deles sobre o gênero, além da vontade 
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de mostrá-lo para outros amigos. A aluna <B5> tem laços de amizade com o grupo, 

o respondente <J1> lê e incentiva <B5> a terminar os capítulos das fanfics e 

publicá-las, daí a vontade da <B5> em escrever uma fic. Em contrapartida, a aluna 

<T4> não se sentiu motivada, pois as categorias preteridas por ela não são 

abordadas pela plataforma Nyah!Fanfiction. Registrei em meu diário de campo  o 

pedido de ajuda e a justificativa escrita pela aluna no questionário  <T4> “ ‘Não 

motivou’/ motivou a ler mais a fic que eu leio”.  

A quinta pergunta “Qual sugestão você deixaria para a plataforma 

Nyah!Fanfiction?” apenas a respondente <B5> registrou “ Nenhuma. Eu acho que a 

plataforma está ótima”, a aluna já conhecia e lia as fanfics desta plataforma. Aqui 

percebi que havia algo a mais.  

Perguntei ao grupo qual era a plataforma que conheciam e eles apontaram a 

“animeSPIRIT” (animespirit.com.br). Verifiquei o site, a plataforma de forma geral 

tem a arte carregada de informação e detalhadamente não percebi regras de 

postagem, dando a supor que, o ambiente é mais livre e com menos regulagem de 

conteúdo. Sendo assim, muito diferente da plataforma apresentada para os alunos 

em aula e na oficina, digo isso pelo rigor na verificação do conteúdo ser adequado a 

faixa etária e menos apelativo para histórias de insinuação sexual explicita.  
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5.3 Respondendo à segunda pergunta de pesquisa 

 

Busquei caracterizar o gênero fanfiction a partir da entrevista 

semiestruturada com os alunos fanfics (v. anexo 5) foram levantadas dez perguntas 

abertas para traçar o perfil e a intensidade de envolvimento com o gênero digital 

fanfiction. Percebi que, a questão do nick name (apelido/pseudônimo) é muito 

importante para todos os alunos fanfics como uma vida paralela e online, diferente 

da vida real.  

Na segunda pergunta (v.  anexo 5) os alunos responderam que por material 

online, apenas <J1> pontuou que por morar em uma região mais afastada, a internet 

fica oscilando o sinal, então ele salva no notebook e até mesmo imprimi-os  para ler 

em casa ou no trajeto para a  escola, ressaltou ainda que utiliza a rede wi-fi da 

escola para baixar arquivos na extensão pdf. Para ler as fanfics no celular.  

A portabilidade do gênero digital fanfiction é uma característica a ser 

explorada como potencialidade de acessibilidade e suporte em telas. Como diz, 

Santaella  (2004) sobre os novos leitores e navegadores no suporte das telas.  

Na terceira pergunta (v. anexo 5) “Há quanto tempo você conhece o 

universo fanfiction?” os alunos <J1>, <M2>,<L3>,<T4> disseram que conhecem o 

universo fanfiction a menos de um, justificaram que esse universo é diferente da  

leitura de animes, mangás e doramas, pois quando foram convidados a ler uma 

fanfic de uma amiga em comum a eles um novo mundo foi apresentado.   

 Para esse grupo, consumir os textos de pessoas com a idade deles que 

escrevem  histórias ou episódios que eles tanto gostam trouxeram o conforto para 

gostar  ainda mais das categorias.  
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Contudo, a aluna <B5> respondeu que conhece há três anos e tinha como 

hábito ler e sempre rascunhou as próprias fics. Mas, só esse ano na escola quando 

conheceu os outros alunos/respondentes teve coragem de mostrar os capítulos 

produzidos e submeter à intimidade das letras aos colegas <M2> e <J1>, algo que 

na opinião dela foi muito difícil.  

Na quarta pergunta (v. anexo 5) percebi que os respondentes exceto <B5> 

são leitores e admiradores de fanfics, contudo não se arriscaram a escrevê-las. 

Perguntei os motivos e quase unanimemente os alunos disseram que têm muitas 

ideias, mas não tem intimidade com o próprio idioma.  

Aqui percebo que, mas uma característica sobre o gênero digital, em que o 

aluno tem nas fanfictions o papel de leitor em coautoria, pois em meio digital ao ler 

um texto digital uma nova escrita pode ser mensurada dessa interação, como 

postulam os teóricos Santaella, Lévy e Castells.  

Na quinta pergunta ( v. anexo 5) sobre o tempo dedicado a leitura das 

fanfics,  a maioria respondeu quase seis horas por dia. O aluno <J1> pediu mais 

atenção, já que ele passa mais de dez horas envolvido com a leitura de fanfics 

desde que foi apresentado, antes dividia com os animes e mangás. Atualmente, lê 

de forma “compulsiva” – palavra do respondente – fanfics no trajeto para a escola 

equivalente há três horas ida/volta.  

Outra característica é demarcada acima na expressividade do aluno <J1>, 

pois desde que se identifique com uma categoria a possibilidade de consumo de 

leitura são fundamentais para a construção da discursividade e da busca por novas 

formas de consumir cultura.  

Nas análises de dados seguintes, percebi que a família e a escola ainda não 

percebem o potencial dos alunos, ainda estão alheias ao que os alunos consomem e 
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não constroem pontes, mas mantêm as muralhas entre a aproximação e a rejeição 

pela a construção cultural não padronizada do outro.  

A sexta pergunta (v. anexo 5) teve as mais vibrantes e representativas 

respostas, pois delas consegui perceber o perfil social dos alunos respondentes. A 

pergunta trata da atividade como fanfic e a relação de conhecimento da família, 

amigos e professores. Tratarei por aluno e dialogando com a observação do diário 

de campo.  

O aluno <J1> expôs que “basicamente moro sozinho”, lê os animes, mangás 

e as fanfics sobre essas categorias de forma anônima dentro da própria casa. 

Questionei o porquê não divide com a irmã e os pais. Ele disse que “eles não 

entendem” sobre o gosto dele e por outros motivos de aceitação de gênero não se 

relaciona bem com os familiares. Já em relação aos amigos, ele sempre conversa 

sobre as fics que lê e compartilham links pela rede social. Por parte dos professores 

disse que alguns sabem e outros não, mas a maior parte fica curiosa.  

A aluna <M2> “ Todos dizem que é ‘só uma fase’ ou ‘é só um desenho, coisa 

de criança’ Mas eu não me importo, minha mãe e pessoas da família não ligam.” 

Disse ainda que, já parou de explicar como se lê um mangá, porque animes são 

interessantes. Já em relação aos amigos, disse que <M2>“ alguns dizem que é 

chato (poucos gostam)”. Por parte dos professores, disse que <M2> “Na escola eu 

sempre leio mangás e os professores brigavam comigo falando que não para minha 

idade”. 

A aluna <L3>  “ Minha mãe acha que é uma fase, mas meus irmãos 

gostam”, a relação com a mãe e bem antagônica, pois regula o que está assistindo 

no computador ou na TV. A mãe questiona <L3> sobre o porque assistir as mesmas 

animes o tempo todo e treinar as falas. Em relação aos amigos, disse que se 
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encontrou na escola atual, pois os amigos gostam dos mesmos assuntos, já não se 

sente sozinha. Por parte dos professores, disse que alguns professores incentivam 

outros não.  

A aluna <T4>  disse que a família incentiva em parte, já que entendem que 

ela gosta de desenhar, ler mangás e assistir animes. Contudo, não entendem o jeito 

dela se vestir, pintar os cabelos coloridos e ainda ter interesse pela cultura coreana 

e japonesa. Em relação aos amigos, disse <T4> “Só os que sabem são os que 

gostam e sempre comentam sobre as fics que leem”. Por parte dos professores, 

<T4> “para os exemplos eu sou a menina do Japão durante a aula”. 

A aluna<B5> disse que a família sabe e não se interessam pelo fato dela ser 

uma fanfic. Em relação aos amigos, <B5> “Eles adoram. Eles sempre dizem pra eu 

terminar e postar”. Por parte dos professores, <B5> disse que na escola atual sou a 

única, a saber, que ela é uma fanfic, já que montei a oficina sobre fanfiction na 

escola e ela se inscreveu para participar. Relatou ainda, que quando estava no nono 

ano do ensino fundamental II, a  professora de português fez um concurso de textos 

em sala. Ela escreveu um capitulo de fanfic e entregou a professora. Disse ainda 

que, esse texto continha mais de quatro páginas. A professora dela além de gostar 

pediu o texto como recordação.  

As análises dos relatos acima mostram que a família e a escola ainda não 

estão preparados para compreender a produção cultural da juventude em ambiente 

virtual. Digo isto, porque eles são tidos como os diferentes da sala, porque leem, 

ouvem música da cultura jovem asiática. Busca-se de alguma forma realizar o sonho 

de conhecer outra e conviver com sua própria cultura, mesmo que por entrelinhas 

incomodados com a ideologia e o poder exercido pela aceitação de uma cultura 

uniforme social. Contudo, pela grande aldeia global informacional Rajagopalan 
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(2009) esses alunos constrói novas perspectivas culturais e sociais com as 

informações  que buscam na Internet e nas redes sociais. 

 

5.4 Respondendo à terceira pergunta de pesquisa 

 

Cabe ao professor o papel de mediação pedagógica, pois ao entender a 

atividade humana como sendo mediada por alguma ferramenta, elemento 

constituinte ou instrumento e, consequentemente, a relação do homem social com o 

mundo mediada pela linguagem, há de se considerar que nas práticas pedagógicas 

não há como negligenciar o aprendizado empírico para a construção do processo e 

desenvolvimento da escola dos novos tempos.  

Na nona pergunta (v. anexo 5) sobre a escrita de uma fic em aula de 

produção textual ou literatura os alunos na maioria apenas responderam que seria 

“interessante”, contudo a aluna <B5> disse que “ Eu quero que eles sabiam que fui 

eu. Sempre quis mostrar minhas fics, embora não ter terminado.”  

Aqui fica explícita a questão da autoria e da vontade de ser lido quando se 

produz um texto. Sempre há algo a ser dito e a vontade que todos saibam das ideias 

e da autoria. Sendo assim, percebi a  possibilidade de interação entre os partícipes.  

A décima pergunta “Como seria estudar as fanfictions dentro do currículo 

escolar? Você acha que os demais alunos compreenderiam esse universo 

fanfiction?” também apresento cada resposta por aluno dentro das observações e 

anotações feitas nesta entrevista.  

O aluno <J1> “ Maravilhoso, seria meio confissão para os meus amigos que 

não fazem parte deste mundo. Na matéria de redação seria mais interessante.” 

Quando o aluno expôs a expressão “meio confissão” ele disse que era o que todos 
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achavam, mas ele gostaria de confirmar e assumir. Entendi aqui a questão de 

aceitação de gênero e abertura para assuntos considerados tabus.   

A aluna <M2> “Seria ótimo, alguns não ligariam para fanfiction. Poderia ser 

algumas aulas por semana ou uma só, e trabalhos. Seriam poucos alunos 

participando, mas iriam se interessar muito.” A questão para a aluna de poucos 

alunos participando é porque poucos têm o hábito da leitura.  

A aluna <L3> “ Poderíamos falar de vários atores e cantores.” Para ela a 

parte cultural é muito importante.  

 Já a aluna <T4> “ Usar pessoas conhecidas para que os alunos façam 

alguma historia baseada nisso”  explicou ainda que, para explicar o que é uma fanfic 

se faz necessário mostrar algo simples e mais próximo de todos os alunos. 

Argumentou que, dessa forma todos os alunos se envolveriam sem preconceito 

sobre as categorias de fics.  

A aluna <B5> “Eu adoraria ter aulas de fanfictions, mas outras pessoas 

podem não compreender as várias categorias.” Durante as intervenções a aluna 

<B5> concordou com a aluna <T4> sobre as estratégias de apresentação do gênero 

fanfiction.  

A interação entre os alunos seriam fundamentais para as trocas, a alteridade 

e o respeito ao pensamento e o construto intelectual, social e cultural do outro.  
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     5.5 O olhar do outro e as mediações possíveis 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Apresentarei as análises dos questionários respondidos pelos professores de 

língua portuguesa e a entrevista semiestruturadas com as duas professoras que 

participaram da oficina sobre fanfiction.  

 O olhar do outro, o docente, auxilia a entender os passos, os avanços e os 

desafios do ensino da língua materna com a utilização de ferramentas e recursos 

tecnológicos.  

As mediações possíveis são construídas discursivamente, no momento em 

que alguns docentes respondentes contribuem para novos rumos e novos horizontes 

educacionais, em que lançam-se ao entendimento sobre os elementos do ambiente 

digital para interagir de forma menos conflitante com os alunos.  

Utilizarei o mesmo método de descrição feita até então com os alunos. Os 

professores respondentes constitui-se por três professoras <T1>, , <A3>, <A4> e  o 

professor  <G2> todos docentes de língua portuguesa.  

Sobre o perfil dos professores todos têm pós-graduação lato sensu na área 

de atuação. Todos usam o computador e têm acesso à Internet seja nas próprias 

residências como também acesso a rede sem fio da escola.  

O questionário de sondagem (v. anexo 6) para os professores delimito as 

categorias de conteúdo. No índice 1. “Familiaridade com o computador e ambiente 

digital”, busquei analisar a ordem de importância dos recursos tecnológicos 

presentes na pergunta 1.3.  
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Índice  1. Familiaridade com o computador e ambiente digital  

Numere em ordem de 
importância 

 
<T1> 

 
<G2> 

 
<A3> 

 
<A4> 

Entretenimento 4 - - 4 

Pesquisas Escolares - 2 - - 

Atualizar ou obter informações 3 1 2 1 

Comunicar com familiares, 
amigos, contatos profissionais. 

- - 3 4 

Digitação de textos  2 3 1 2 

Preparação de conteúdo para 
aulas 

1 3 4 3 

Observação: O grau 1 é o mais importante até o menos importante que é 
igual a 4.  

      Tabela 2 Índice 1. Familiaridade com o computador e ambiente digital 
Fonte: Anexo 6. Questionário de sondagem  

 

 

Ao analisar a tabela acima, observei que o entretenimento em ambiente 

virtual não tem importância que exerce sobre os alunos/respondentes dessa 

investigação. A pesquisa escolar foi citada por apenas um docente/respondente. 

Todavia, os itens atualizar ou obter informações; digitação de textos e preparação de 

conteúdo para aula foram bem graduados pelos docentes em categorias de 

importância. O item comunicar com familiares, amigos e contatos profissionais foi 

graduado por dois respondentes, contudo não de forma substanciosa.  

As horas de acesso perguntadas no índice 1.4 (v. anexo 6) sobre o tempo de 

uso do acesso à internet, os docentes responderam que ficam mais entre oito a dez 

horas por semana.  

Analisarei, então, o próximo índice 2. Computador na escola: o ensino de 

Produção Textual (cf anexo 6) sobre o item 2.1 sobre a importância do computador 

na disciplina a professora <T1> marcou “não sei” e completou a resposta 
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escrevendo <T1> “ Uso apenas para pedir pesquisas para trazer para sala”, em 

contrapartida <G2> marcou “muito” e completou a resposta <G2> “Uso vídeos nas 

aulas”, <A3> marcou “pouco” e escreveu que usa para  <A3> “pesquisa escolar” , a 

docente <A4> marcou “pouco” e completou <G2> “ uso algumas informações 

seleciono primeiro para os alunos”.  

Percebi neste índice 2 que os docentes visam buscar informações e material 

para usar com os alunos, contudo ainda, utilizam de forma tímida os diversos 

recursos da internet para contextualização educacional.  

Ainda no índice 2, nos itens 2.2 e 2.3 apenas a docente <A3> não tem 

formação ou prática sobre o uso da internet como ferramenta educativa. Os demais 

ainda citaram a Secretaria de Educação e cursos específicos online em que 

obtiveram essa capacitação.  Já no item 2.4 sobre os meios  utilizados para seleção 

de conteúdos para aulas os professores marcaram em sua maioria sites culturais, 

imagens, emails. Apenas a docente <A4> marcou sites específicos para ensinar e 

ou aprender Produção Textual (PT).  No item 2.5 marcaram as mesmas alternativas, 

tais como: ortografia, leitura, pontos de coerência e coesão como atividades que 

trabalham para promoção do ensino aprendizagem de língua materna em ambiente 

digital.  

Tratarei agora do índice 3 Experiências com Textos da Internet  (v. anexo 6)  

fiz uma introdução no questionário sensibilizando o docente. Remeto-me a Bakhtin 

que diz que “nenhum discurso é neutro” , mas a intencionalidade discursiva por 

minha parte foi criar entendimento para o índice em questão.  

Sendo assim, no item 3.1 dois professores marcaram o  não para delimitar a 

atividade com textos da internet como atividade de compreensão leitora dos alunos, 

em contraponto os outros dois docente marcaram sim que utilizam textos da internet 
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ainda seguindo ao item 3.2 em que caminham cada um para textos adaptados e 

autênticos.  

Esse índice 3 ao ser analisado atentamente, percebi uma inconsistência  nas 

respostas das docentes <T1> e <A3>, pois se em um dado momento utilizam de  

algum tipo de material da internet para contextualizar a aula, não teriam eles que 

marcar “sim” no item 3.1.  Outra situação de análise, por parte dos docentes 

deixaram para mim a impressão de marcas discursivas, que eles ainda não 

percebem os recursos tecnológicos como forma de leitura e escrita independente do 

suporte de imagens, vídeos, textos e infográficos, sendo esses suportes 

mecanismos para promoção dos letramentos digitais.  

Para corroborar nesse contraponto, verifiquei as respostas do item 3.4 (v. 

anexo 6) sobre o desenvolvimento da habilidade de leitura com o uso do 

computador.  O docente <G2> assinalou emails, blogs e trabalho de pesquisa e 

ainda completou <G2> “ Apresento meus textos do Recanto das Letras”.  A docente 

<A4> assinalou emails, blogs, trabalho de pesquisa e completou <A4>  “ Gosto 

muito de trabalhar com blogs de literatura”. Já as docentes <T1> e <A3>  

assinalaram  apenas trabalho de pesquisa.  

No último item 3.5 foi pedido a opinião de vantagem e desvantagem do uso 

de textos da internet podem trazer à formação dos alunos.  De forma geral, os 

docentes expuseram como vantagem que os alunos gostam de trabalhar com os 

recursos da internet e têm mais facilidade de lidar com as ferramentas. Por outro 

lado, as desvantagens apontadas são a dispersão fácil com o uso dos recursos 

tecnológicos; os alunos copiam na integra os trabalhos da internet; os alunos são 

pouco críticos com o conteúdo da internet; os alunos não podem ficar sozinhos em 
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uma tarefa durante muito tempo; não observam fontes falsas e ainda podem se 

perder na pesquisa.  

Segundo Bardin (2009) a análise de conteúdo pode ser uma análise dos 

“significados” análise temática do “significante” análise dos procedimentos. Preferi 

tratar os dados a seguir pela análise temática.  Para Bardin (idem) as diferentes 

fases da análise de conteúdo, passam pela a) pré-análise; b) a exploração do 

material; c) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpreção.  

A entrevista semiestruturada (v. anexo 7) serão transcritas para facilitar a 

análise. Assim, onde está escrito  P1 <T1>, entende-se primeira pergunta 

respondida pela docente <T1> . Começarei pela docente <T1> e em seguida o 

docente <G2> intercalando por pergunta respondida. 

 Na pergunta 1. Percebe-se que  os docentes <T1> e <G2>  responderam  a 

partir do que entendem como objeto ou referente em que o tema eixo é o uso de 

recursos tecnológicos em ambiente escolar. O olhar do outro que percebe a escola e 

as urgências os recursos tecnológicos em descompasso com os anseios sociais dos 

alunos.   

P1<T1> Gosto de pegar poucos textos da Internet, mas faço uso sim. Na 
verdade é o meio dos nossos alunos. Percebo que, os textos para eles são 
sempre inéditos. Eles passam tempo demais na Internet, mas não ficam lendo.  
 
 

P1<G2> Uso para atrair a atenção do aluno para as aulas de língua 
portuguesa. A escola do “quadro negro” e giz acabou ! A escola precisa 
oferecer datashow e suportes tecnológicos aos professores. Nós, 
enquanto, educadores precisamos nos modernizar. Uso o suporte do 
power point e vídeos retirados do youtube.  
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Na pergunta 2 A unidade de significado temático é o contexto, em que os 

docentes apresentam a intencionalidade pra trabalhar com os recursos tecnológicos, 

mas também expõe a fragilidade da logística.    

 
P2<T1> Aqui na escola é difícil ir para sala de informática, mas quando 
uso o notebook com o datashow na biblioteca e na sala de reunião 
consigo atrair a atenção deles. Tenho usado pequenos vídeos e power 
point.  
 
 
P2<G2> Os desafios na escola são organizar os espaços para utilizar os 
equipamentos, são poucos os lugares e os equipamentos em uso. A 
burocracia de conseguir o wi-fi da escola e lugares adequados e 
confortáveis para levar os alunos. Temos sala de informática, mas temos 
pouco acesso, pois só temos um professor para atender alunos e 
professores com suas turmas.  
 

 

Na pergunta 3 os docentes <T1> e <G2> apresentam suas impressões, 

comentários e sugestões sobre o acontecimento (a oficina de fanfiction) e a 

respondente <T1> tece  também a crítica sobre o gênero digital fanfiction.  

 
 
P3<T1> Bom, fiquei curiosa sobre o tema e aceitei o convite de participar, 
não creio que seja o interesse de toda uma turma querer participar. Até 
mesmo, porque muitos não têm cultura de ler e gostar de escrever. 
Me surpreendi com dois meninos gostarem de ler e admirar as colegas 
que escrevem. Fiquei meio chocada com a explicação deles sobre 
anime, hentai, yuri e yaoi. O erotismo da adolescência e as questões 
da homossexualidade na adolescência me deixaram desconfortável na 
oficina, mas percebi que falaram abertamente. Percebi entreolhares dos 
outros que pareceram não ser do grupo.  
 
 
P3<G2> Não pude ficar muito tempo, pois também participei da 
organização do evento. Mas achei o tema atraente e diferente. Fiquei 
curioso, pois não sabia o que era na realidade. Achei legais os alunos 
participando. Cada figura, né!  
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Na pergunta 4 Considerei os elementos dos docentes <T1> e <G2>, mesmo 

o respondente <G2> não ter podido participar da oficina inteira. Portanto, a  atenção 

sobrecai a respondente <T1> que relata as sensações vivenciadas na oficina,  a 

caracterização do gênero digital fanfiction e a “escolarização” do gênero para 

práticas e abordagens futuras.   

 
 

P4<T1> Gostei do que aprendi no sentido dos usuários e coautores. Não 
colocaria na aula uma fanfiction anime ou mangá ou das outras. O 
professor precisa direcionar mesmo o que o grupo vai ler em sala. É uma 
leitura que possa incomodar os pais ou até mesmo outros alunos em sala 
de aula. No mais gostei como conhecimento a mais.  
 
 

P4<G2> Não fiquei muito tempo, mas vou buscar saber sobre o assunto.  
 
 

Após tratar os dados coletados por meio da metodológica apresentada no 

capitulo 4 , Na pergunta 4. Considerei os elementos dos docentes <T1> e <G2>, 

mesmo o respondente <G2> não ter podido participar da oficina inteira. Portanto, a  

atenção sobrecai a respondente <T1> que relata as sensações vivenciadas na 

oficina,  a caracterização do gênero digital fanfiction e a “escolarização” do gênero 

para práticas e abordagens futuras.   
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Esta pesquisa teve por objetivo identificar os elementos do gênero digital 

fanfiction que podem servir como um recurso para as aulas de produção textual em 

língua materna, para tanto, foi utilizado um estudo exploratório com elementos de 

etnografia. 

Percebi que, o gênero digital fanfiction, apesar de ser muito valorizado por 

uma parcela dos alunos e também apesar de seu grande potencial como ferramenta 

de apoio ao ensino de Produção Textual, ainda não é conhecido por grande parte 

dos professores e alunos.   

O fanfiction vem sendo cada vez mais inserido nas discussões sobre 

letramentos digitais e gêneros digitais, pois, a potencialidade de trabalhar com esse 

gênero digital envolve diversas estratégias de aquisição de conhecimento e 

contextualização da linguagem como prática social.  

O fanfiction se insere na cultura digital dentro do ciberespaço e dialoga com 

as teorias sobre a cibercultura. A cultura participatória também constituiu o 

arcabouço teórico sobre esse gênero digital, devido à interação dos jovens entre si e 

com as obras literárias no ambiente virtual.  

No capítulo sobre a metodologia, a pesquisa foi caracterizada como um 

estudo exploratório com elementos de etnografia e teve como contexto uma oficina 

sobre fanfiction. Esta oficina proporcionou uma maior discussão, apropriação e 

interação entre os participantes para construir o conhecimento acerca do gênero 

digital fanfiction e suas implicações e potencialidades nas produções de histórias 

ficcionais.  
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Os dados coletados por meio de instrumentos como questionários, entrevista 

semiestruturada, descrições do diário de campo da pesquisadora e a estratégia de 

observação participante, também indicaram que os recursos tecnológicos da 

Internet, destaca-se aqui o fanfiction, quando utilizados como ferramentas 

pedagógicas conscientes, planejadas e (re) pensadas socioculturalmente, podem 

potencializar e (re) significar os papéis dos participantes no contexto escolar.  

Os resultados que emergiram desta pesquisa, sugerem que a leitura de 

fanfiction pode motivar os alunos a se interessarem por obras artística literárias, 

consideradas cânones, para poder produzir suas histórias dentro do princípio de 

coautoria.  Apropriando-se do já dito postulado por Bakhtin para dizer em novos 

capítulos, novas linguagens de criação por meio da linguagem digital. 

 Para corroborar com as discussões dos resultados, utilizei a Teoria 

Sociointeracionista norteada pela interação e a construção dos eus e dos outros, 

que auxiliou na construção da percepção desta pesquisa sobre usos pedagógicos 

das plataformas de fanfiction em contextos educativos.  

A utilização do gênero digital fanfiction foi abordada a fim de identificar no 

ambiente escolar os alunos leitores e coautores dessa e de outras manifestações 

online, pois a possibilidade de agregar o posicionamento crítico e reflexivo sobre 

esse gênero digital expressivo possibilita a inserção de diálogos acerca dessas 

novas ferramentas digitais e suas potencialidades na educação.  

O respeito ao olhar do outro e as indicativas sobre as mediações possíveis 

foram analisadas nas respostas dos docentes entrevistados. Para tanto, utilizei a 

Análise de Conteúdo de Bardin (2009) a partir da qual apresentar os resultados 

discursivos e os comentários expressivos os preservado e  os registrados como 

foram ditos.    
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Uma relevante limitação desta pesquisa foi o número de participantes. Os 

questionários, por exemplo, foram respondidos por apenas 5 dos 13 alunos  inscritos 

na oficina, uma vez que a participação na fase de aplicação dos questionários e 

entrevistas não foi obrigatória.  

Essa pesquisa ajudou a perceber as práticas pedagógicas possíveis para 

promoção dos letramentos digitais, considerando a potencialidade dos gêneros 

digitais, como o fanfiction, em contexto escolar.  
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Anexo 1 –  Pedido de Autorização 

 

 

AUTORIZAÇÃO 

Autorização de Uso de Imagem, Nome e Dados Biográficos em Trabalhos 

Científicos. 

Eu, abaixo-assinado e identificado, autorizo a pesquisa e o uso da imagem 

das dependências do Colégio Estadual Euclydes da Cunha, nome e dados por mim 

revelados em depoimento pessoal concedido, além de todo e qualquer material 

entre fotos e documentos por mim apresentados, que venham a ser planejados, 

criados e/ou produzidos nas aulas de Língua Portuguesa (Produção Textual) e 

apresentados pela professora regente e pesquisadora,  Professora Bianca Jussara 

Borges Clemente, nesta instituição escolar desde que sejam destinados à 

divulgação ao público em geral e/ou para formação de acervo histórico. 

A presente autorização abrange os usos acima indicados tanto em mídia 

impressa (livros, catálogos, revista, jornal, entre outros) como também em mídia 

eletrônica (Internet, Banco de Dados Informatizado Multimídia, DVD (“digital video 

disc”), divulgação científica de pesquisas e relatórios, sem qualquer ônus a UFRJ e 

ao Colégio Estadual Euclydes da Cunha, atualmente representado pelo Diretor Geral 

José Nildo Onofre de Amorim que autorizou a docente seguir com sua pesquisa na 

unidade escolar ou terceiros por essa expressamente autorizada, em todo o território 

nacional e exterior. 

 

Rio de Janeiro, ____ de __________ de 2013. 
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Anexo 2 –  Questionário de Sondagem para Alunos 

 
Questionário de Sondagem 

 
 

Nome (Opcional): ________________________________________________  

 
Sexo: F [    ]  OU M [   ]   Idade: ________ Escolaridade: ______________ 

 
1) Como é o seu acesso à Internet? 
(   ) casa 
(   ) escola 
(   ) lan house 
(   ) smartphone 
(   ) outros 
 
2) Qual o tipo da sua conexão? 
(   ) banda larga 
(   ) discada 
(   ) plano por dia de uso 
 
3) Você acessa a Internet 
(   ) menos de uma hora por dia 
(   ) 1 hora por dia 
(   ) 2 horas por dia 
(   ) mais de 3 horas 
(   ) uma vez por semana em casa 
(   ) Não uso a Internet. 
 
4) Participa de grupos de discussão na Internet, como Facebook, Twitter e similares?                                                                                                                                                                  
 
                                                    (   ) sim (   )não 

Quais? ______________________________________ 
 

5) Você utiliza plataformas da internet para: 
(    ) Cursos online; 
(    ) Games; 
(    ) Fanfictions; 
(    ) RPG; 
(    ) Fotos; 
(    ) E outros   especifique. _________________________ 
 
6) O que mais motiva a acessar a Internet? 
_______________________________________________________________ 
 
7) Você conhece o Nyah! Fanfiction? 
(   ) sim  (   ) não 
 
8) Você se considera um “fã de ficção”? 
(   ) sim   (   ) não 
Se marcar “sim”, justifique. _______________________________________ 

 
Obrigada pela contribuição! 
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Anexo 3 – Questionário sobre a disciplina Produção Textual 

 

Questionário sobre a disciplina Produção Textual  

 

 

1) Como você avalia sua relação com a disciplina de Produção Textual? 

(    ) muito boa 

(    ) boa 

(    ) regular 

Complemente se desejar:____________________________ 

 

a) Qual seu tipo de dificuldade? 

(    ) não tenho dificuldades. 

(    ) tenho dificuldades na escrita 

(    ) tenho dificuldades na organização de ideias    

(    ) não entendo os objetivos da disciplina 

(    ) outros. Especifique:_______________________________ 

 

 

2) Quais suas expectativas de aprendizado com a Produção Textual em língua 

materna? 

___________________________________________________________________ 

 

3) Você já conhecia o gênero digital: fanfiction antes dessa oficina? Como? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4) Você gostaria de trabalhar mais com o gênero digital fanfiction nas aulas de 

Produção Textual? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Anexo 4 – Questionário de Avaliação da Plataforma de Fanfiction  

 
Questionário de Avaliação da Plataforma de Fanfiction  

 
Nome ________________________________________ Data:___/_____/2013 

Sexo: F [ ] OU M [ ] Idade: ________ Escolaridade: _______________________ 

 
1) Quais as dificuldades que você encontrou na navegação no site Nyah! Fanfiction? 
 
(   ) nenhuma 
(   ) conexão lenta 
(   ) falta de familiaridade com computadores 
(   ) falta de familiaridade com a plataforma 
(   ) falta de familiaridade com as categorias 
(   ) vocabulário difícil  
(   ) outros ____________________ 
 
 
2) Qual categoria gostou mais de ler? 

(   ) livros                (   ) músicas                             (   ) mangás 

(   ) filmes               (   ) programas de TV              (   ) animes     

(   ) HQs                 (   ) games                                (   ) outros __________ 

 

3) Faça uma avaliação sobre os comentários lidos na plataforma de fanfiction  antes 

de ler a  fic escolhida por você: 

 (    ) auxilia a pré leitura                           (    ) ajudam a construir a critica 

(    ) atrapalha a pré leitura                      (    ) motivam o escritor 

(    ) são ofensivas                                   (    ) desmotivam o escritor 

(    ) outros – especifique___________________ 

 

4) Conhecer o universo fanfiction motivou a vontade de: 

(    ) ler mais fics                              (    ) conhecer mais o assunto 

(    ) escrever uma fic                       (    ) compartilhar com outros amigos         

(    ) não motivou                              (    ) outros: especifique______________ 

 

5) Qual sugestão você deixaria para a plataforma Nyah! Fanfiction? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Anexo 5 – Entrevista Semiestruturada com os Alunos Fanfics  

 

Entrevista Semiestruturada com os Alunos Fanfics 

 

 

1) Qual é seu nick de autor?   

  

2) Como você descobriu o universo fanfiction? Por Material impresso ou 

online? 

 

3) Há quanto tempo você conhece o universo fanfiction? 

 

4) Quantas fics você já escreveu? Para quais categorias? Qual o tipo de 

mensagem quis mostrar por meio de sua escrita?   

 

5) Quantas horas você dedica, semanalmente, à leitura e/ou escrita de fics ? 

 

6) Seus familiares, amigos e/ou professores sabem que você lê e/ou escreve 

fics? Como eles encaram essa atividade? 

 

7) Quais são os benefícios de ler e/ou escrever fics?  

 

8) Há alguma situação no universo das fics que lhe desagrade? 

 

9) Você apresentaria uma fic de sua autoria em uma aula de Produção Textual 

ou Literatura? Por quê? 

 

10) Como seria estudar as fanfictions dentro do currículo escolar? Você acha 

que os demais alunos compreenderiam esse universo fanfiction?  
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Anexo 6 – Questionário de Sondagem para Docentes   

 
 
 
 

 

    

             

Este questionário visa coletar informações para a pesquisa do Mestrado. 

Pedimos a gentileza de respondê-lo.  

 

I - Identificação  

Nome (opcional):________________________ 

Nível(s) que leciona: _____________________ 

Sexo: F[   ] M [   ]  

 

 II – Formação 

 

Especialização [   ]  Mestrado [   ]  Doutorado [   ] 

 

Outra modalidade de formação: ________________________________ 

 

III-  O professor e as Novas Tecnologias da Informação e Comunicação 

(NTIC) 

1. Familiaridade com o computador e ambiente digital 

 

1.1 – Qual(is) lugar(es) você utiliza o computador e Internet no dia-a-dia? 

(   ) em casa 

(   ) na escola onde trabalha 

(   ) nos cybercafés/lan house 

(   ) outro. Especifique:___________________________ 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

Mestrado Acadêmico em Linguística Aplicada – PIPGLA 
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1.3 – Com que finalidade? Marque as opções que mais se adéquam ao seu uso. 

Numere em ordem de importância 

(   ) Entretenimento 

(   ) Pesquisas Escolares 

(   ) Atualizar ou obter informações 

(   ) Comunicar com familiares, amigos, contatos profissionais 

(   ) Digitação de textos 

(   ) Preparação de conteúdo para aulas 

(   ) Outro. Especifique.________________________________________ 

 

1.4 – Quantas horas você gasta acessando a Internet? 

(   ) – de 1 hora por semana           (   ) 5 a 6 horas por semana 

(   ) 1 a 2 horas por semana           (   ) 8 a 10 horas por semana 

(   ) 2 a 4 horas por semana           (   ) + de 10 horas por semana 

 

2 – Computador na escola: o ensino de Produção Textual 

 

2.1 – Qual a importância para você do computador no ensino de Produção 

Textual em língua materna? 

 

(    ) muito     (   ) pouco     (   ) nenhum     (    ) não sei 

Complemente sua resposta se desejar___________________________ 

  

2.2 – Você possui alguma formação, teórica ou prática, para o uso da Internet 

como ferramenta educativa? 

(   ) sim    (    ) não 

 

2.3 Em caso afirmativo na resposta do item anterior, onde obteve essa formação: 

(   ) Secretaria de Educação  

(   ) Curso especifico online 

(   ) Curso em escola de informática 

(   ) Congressos, workshops, encontros 

(   ) Outro. Especifique._________________________________ 
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2.4 - Quando você prepara o material com apoio da internet quais são os meios 

utilizados: 

(    ) Sites culturais                                                  (    ) E-mails 

(    ) Sites de curiosidades                                      (    ) Chats 

(    ) Jogos educativos 

(    ) Imagens                                                    

(    ) Sites específicos para  ensinar e/ou aprender PT 

(    ) Outros. Quais?______________________________ 

 

2.5 - Que tipos de atividades você trabalha no ensino/aprendizagem de língua 

materna por meio do ambiente digital? 

(    ) Compreensão oral 

(    ) Ortografia 

(    ) Leitura 

(    ) Pontos de coerência e coesão 

(    ) Prática de vocabulário 

(    ) Prática de escrita digital colaborativa.  

(    ) Outros. Especifique.__________________________________ 

 

3 – Experiências com Textos da Internet  

O ato de ler e escrever ganhou novos suportes com a inclusão digital na 

sociedade contemporânea. No ensino, o hipertexto tem sido um gênero digital 

utilizado nesse ambiente para potencializar as práticas leitoras. Assim, responda o 

que se segue: 

 

3.1 – Você utiliza os textos da internet como atividade de compreensão leitora com 

seus alunos? 

(    ) sim        (    ) não 

 

3.2 – Caso sua resposta seja afirmativa, que tipo de texto trabalha com os seus 

alunos? 

(    ) autênticos     (    ) adaptados    
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3.4 Quanto ao desenvolvimento da habilidade de leitura, que tipos de atividades faz 

uso no computador? Assinale mais de uma resposta se necessário.  

(    ) exercícios de compreensão textual 

(    ) e-mails 

(    ) chats 

(    ) blogs 

(    ) trabalho de pesquisa 

(    ) outro. Especifique._________________________________________ 

 

3.5 – Em sua opinião, que vantagens e desvantagens do uso de textos da internet 

podem  trazer à formação dos alunos? Aponte pelo menos duas de cada. 

 

           VANTAGENS                                                  DESVANTAGENS 

_________________________                     ____________________________ 

_________________________                     ____________________________ 

_________________________                     ____________________________ 

_________________________                     ____________________________ 

 

 Muito obrigado (a) pela colaboração! 
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Anexo 7 – Entrevista Semiestruturada com Docentes  

 

 

Entrevista Semiestruturada 
 
 

 
 
 
1. Qual sua motivação a incorporar recursos da Internet na disciplina de 
produção textual ou língua portuguesa? 
 
 
 
 
2. Quais foram os principais desafios enfrentados ao desenvolver alguma 
atividade com recursos da Internet? 
 
 
 
3. Como foi ter participado de uma oficina de fanfiction na escola em que 
trabalha? 
 
 
 
 
4. Quais são suas impressões de utilização do conhecimento adquirido nesta 
oficina de fanfiction para sua prática pedagógica?  
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Anexo 8 – Diário de Campo 1   

 

 

 A preparação da oficina. A partir do convite por email da direção da escola, 

comecei a planejar a oficina. Apresentei a proposta e foi aprovada. Uma semana 

após, conferi os inscritos parciais: dez alunos. Contudo, ainda podem se inscrever 

uma hora antes de começar. O limite de participantes por oficina ficou em 15 alunos. 

Característica de alguns alunos:  

 

<M2>   tem cabelos cacheados.  

<T4> que tem os cabelos coloridos, se considera alternativa e cosplay  

 

Cosplay é a contração das palavras em inglês costume 

(traje/fantasia) e play / roleplay  (brincadeira, interpretação), o cosplay é 

um hobby que consiste em fantasiar-se de personagens oriundos, em geral, de 

quadrinhos, games e desenhos animados japoneses. A prática do cosplay também 

engloba personagens pertencentes ao vasto universo do entretenimento, como 

filmes, séries de TV, livros e animações de outros países. 

 

Fiquei intrigada com as respostas sobre o curso online fiz a observação 

sobre esse aspecto, obtive então das respondentes respectivamente que, <M2> faz 

curso de japonês online, <T4> faz coreano com suporte de vídeo aulas e <B5> 

aprende língua e cultura japonesa com suporte de vídeo aulas online e com suporte 

de tira-dúvidas com a professora. Todos os respondentes frequentam plataformas 

de fanfics. Gostam de plataforma de fotos os respondentes <J1>, <M2> e <T4>, pois 

além de postarem fotos pessoais. 
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As categorias de fanfics são bem complexas, pois quando eles explicaram 

percebi também, as motivações pessoais e sociais de gostarem muito das 

categorias anime e mangá.   

Os alunos me ajudaram a entender as categorias de animes, sendo elas 

lemon, orange, yaoi, yuri,hentai e ecchi.  

Os alunos me relataram: lemon história de casal de qualquer gênero; orange 

história de sentimento de meninas; yaoi história de sentimento e relacionamento 

entre meninos; yuri história de sentimento e relacionamento entre meninas; hentai 

histórias com insinuação sexual explícita e ecchi histórias sensual leve.  
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Anexo 9 – A ideologia dos discursos    

 

 

A ideologia dos discursos 

 

Segundo a visão bakhtiniana todo discurso é ideológico. Classes sociais 

diferentes apresentam signos diferentes em um mesmo suporte linguístico, logo o 

signo se torna o principal lugar onde ocorre a luta de classes. A classe dominante 

tenta ocultar os traços ideológicos de seus signos para continuar exercendo sua 

dominação.  

Bakhtin relaciona a ideologia com o signo e a consciência como ideológica e 

social. O signo por ter relação direta com a ideologia serve de palco para as disputas 

entre classes sociais.  Para Fairclough (2001) por sua vez, apresenta que a visão de 

ideologia possui existência material e a partir das práticas discursivas há 

transformações nas relações de poder.  

O círculo de Bakhtin é formado por sete intelectuais de diversas formações, 

interesses e atuações profissionais. O que unia era a paixão pela filosofia, debate de 

ideias e linguagem (FARACO, 2009, p. 11 - 14). 

Conclui-se que, na filosofia da linguagem do Círculo de Bakhtin,   o fenômeno 

social da interação verbal é a realidade da linguagem, que a consciência é social e 

singular de ponta a ponta e que “ sua filosofia pode ser vista como parte de uma 

linguagem intelectual que tomou forma a partir da percepção básica de que o si não 

é sem o outro.” (FARACO , 2009: 142 – 143 e 157). 

Já Fairclough (2001) tem como base teórica para a sua visão de ideologia três 

pressupostos. O primeiro é que a ideologia possui existência material nas práticas 
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das instituições. As práticas discursivas são formas materiais de ideologia, logo são 

passíveis de investigação. O segundo é que um dos efeitos ideológicos mais 

significativos se refere à constituição dos sujeitos. O terceiro é que as instituições 

como mídia, educação etc., são aparelhos ideológicos do estado e funcionam como 

marcos delimitadores na luta de classes, que direciona para uma luta no discurso, 

direcionando o foco para uma análise do discurso orientada ideologicamente.  

 Nestas três asserções apresentadas por Fairclough já se percebe nitidamente 

que a ideologia não é sinônima, mas é parte integrante do discurso, que por sua vez 

são constituidores dos sujeitos, contudo ele relaciona de forma imbricada as 

questões ideológicas com as questões de relação de poder e das  lutas de classe. 

 As ideologias, para Fairclough (2001) são significações/construções da 

realidade, o que significa dizer que a partir das práticas discursivas, as ideologias 

acabam por construir, destruir ou transformar as relações de poder. No texto as 

ideologias não podem ser lidas, isso porque existe o olhar de quem está lendo o 

texto, ou seja, suscetível a diferentes interpretações, além do fato dos processos 

ideológicos pertencerem ao discurso como eventos sociais e o texto seja apenas 

uma face desses eventos sociais. 

 Uma das afirmações que sintetizam a visão sobre ideologia é a de que as 

práticas discursivas possuem cunho ideológico na medida em que contribui para 

manter ou reestruturar as relações de poder.  

 

 

 


