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RESUMO: A realidade do ensino na Língua Portuguesa, principalmente na produção textual, é um
desafio para o professor. Os alunos leem pouco e a produção escrita parece estar cada vez mais
difícil de ser ensinada. A partir dessa constatação, foram escolhidos alguns textos de Monteiro
Lobato, compilados no livro: “Caçadas de Pedrinho. O foco principal foi a prática de letramento
literário, abordando o gênero textual fanfictions, a fim de compreender as práticas sociais que se
utilizam da escrita, presentes no mundo tecnológico. As bases teóricas foram: Freire (1989),
Geraldi(1997), Silva(1991), Antunes(2003), Kleiman (1995, 2008), Vargas (2005), Black (2006),
Santos (2007) DCEs, (2008), Koch (2010), Menegassi (2010) e Carvalho (2012). O trabalho foi
realizado com uma turma de 6° ano do colégio estadual Pe. José Orestes Preima, localizado em
Prudentópolis. Concluiu-se com este estudo que para desenvolver as atividades que possibilitem o
letramento dos alunos é preciso que o professor de Língua Portuguesa leve à sala de aula os mais
diferentes gêneros textuais e literários possíveis, independente da realidade em que o aluno está
inserido. Assim, ele perceberá que há muitas formas de se aprender essas práticas de leitura e
escrita, inserir-se socialmente e, com isso, ser reconhecido como sujeito. Hoje, com a ascensão
tecnológica temos o letramento digital que possibilita a construção textual de forma diversificada
podendo o leitor(fã) compartilhar da autoria do texto.
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INTRODUÇÃO
A escola, como um espaço propício para a socialização e humanização do
educando em formação, precisa inovar as estratégias para (re)significar o currículo
de Língua Portuguesa, não visando a um estudo pré-vestibular, mas motivar a
leitura e escrita, por estas serem atividades que incluem o sujeito na sociedade em
que vive.
De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná,
doravante DCEs, podemos observar que “no processo de ensino-aprendizagem, é
importante ter claro que quanto maior o contato com a linguagem, nas diferentes
esferas sociais, mais possibilidades se tem de entender o texto, seus sentidos, suas
intenções e visões de mundo.” (PARANÁ, 2008, p.55).
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Precisamos ensinar utilizando práticas dos tempos atuais, principalmente as
relacionadas às tecnologias. Ponderando que a criança nasceu na era midiática e
que

possui

novas

formas

de

acesso

ao

conhecimento,

deve-se

incluir

gradativamente nas escolas um novo letramento, o midiático. Além de ensinar a ler e
escrever no códice precisa ensinar a ler e escrever digitalmente.
O trabalho foi desenvolvido no 6º ano do Ensino Fundamental, do colégio Pe.
José Orestes Preima, na comunidade de Linha Esperança, em Prudentópolis-Pr,
tendo como finalidade oportunizar ao educando atividades que viabilizem o
aprendizado da leitura e da produção escrita, incluindo-se momentos de ouvir e
contar histórias e socialização das produções com outros alunos da comunidade
escolar em forma de um mural.
Nota-se a grande dificuldade dos alunos deste Colégio em relação à leitura e
escrita, principalmente no que se refere à interpretação e produção textual. A partir
dessa realidade, foram sugeridas atividades com o intuito de minimizar essas
dificuldades. A literatura infanto-juvenil também tem colaborado nas aulas de Língua
Portuguesa, pois é uma das formas de a criança iniciar o processo de reflexão sobre
o que lê, sendo, portanto, um bom artifício para desenvolver atividades que
viabilizem o letramento dos alunos.
Por isso, foram escolhidos alguns textos de Monteiro Lobato, compilados no
livro “Caçadas de Pedrinho” para motivar a leitura e a produção textual escrita dos
alunos do 6º ano. Escolheu-se esse livro por possuir textos de fácil compreensão
por parte dos alunos. O autor também sempre deixa algo em suspense, podendo
assim incentivar o educando a ler o próximo capítulo.
A produção textual foi desenvolvida na modalidade “fanfictions”, que
consistem em histórias alternativas feitas com bases em obras já existentes,
utilizando-se das lacunas existentes no texto literário. A importância desse gênero
textual Fanfictions para a realidade atual de nossos alunos faz com que se sintam
mais atraídos com algo novo que os incentivem para que aprendam de forma mais
atraente e significativa, que permitirá que haja concentração, participação e maior
interação por parte de todos.
A escolha desse gênero coloca estudantes e professores diante de dois
estilos de aventura, um bastante atual, o filme do Harry Potter e o clássico da
literatura de Monteiro Lobato, O Sítio do Pica-pau Amarelo. Como o gênero
Fanfiction se relaciona mais aos fãs do mundo virtual , procurou-se estabelecer um

entrelaçamentos de histórias a partir da intervenção dos alunos em inventar novos
personagens, recriar o cenário e a história, interagindo nas aventuras de Caçadas
de Pedrinho.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A escola tem uma grande influência de educação literária da criança e,
atualmente, utiliza-se, além da literatura, dos recursos visuais e audiovisuais na
produção textual dos alunos.
Refletindo sobre a tarefa da instituição escolar e a demanda diante da qual
está a sociedade quanto ao ensino e o retorno dele, é importantíssimo o papel da
educação. Conforme as Diretrizes Curriculares:

É preciso que a escola seja um espaço que promova, por meio de uma
gama de textos com diferentes funções sociais, o letramento do aluno, para
que ele se envolva nas práticas de uso da língua – sejam de leitura,
oralidade e escrita. (PARANÁ, 2008 p. 50)

Assim, o educando precisa aprender a utilizar-se dos gêneros para adquirir a
linguagem oral e escrita. Na concepção de linguagem assumida por estas Diretrizes,

A leitura é vista como um ato dialógico, interlocutivo. O leitor, nesse
contexto, tem um papel ativo no processo da leitura, e para se efetivar como
co-produtor, procura pistas formais, formula e reformula hipóteses, aceita ou
rejeita conclusões, usa estratégias baseadas no seu conhecimento
linguístico, nas suas experiências e na sua vivência sócio-cultural.
(PARANÁ, 2008 p.71)

Neste contexto, o leitor (aluno):

... tem um papel ativo no processo da leitura, e para se efetivar como coprodutor, procura pistas formais, formula e reformula hipóteses, aceita e
rejeita conclusões, usa estratégias baseadas no seu conhecimento
linguístico, nas suas experiências e na sua vivência sócio-cultural.
(PARANÁ, 2008 p. 71)
p. 28).

Por isso, a leitura é essencial no desenvolvimento da escrita, pois uma prática
depende de outra. O aluno não produz um texto sem uma referência, isto é, ele
precisa de um suporte de leitura sobre o tema proposto pelo professor para depois
produzir outro texto. Segundo Silva:

A leitura crítica sempre leva à produção ou construção de um outro texto: o
texto do próprio leitor. [...] a leitura crítica sempre gera expressão: o
desvelamento do SER do leitor. Assim, esse tipo de leitura é muito mais do
que um simples processo de apropriação de significado; a leitura crítica
deve ser caracterizada como um PROJETO, pois se concretiza numa
proposta pensada pelo ser-no-mundo [...] (SILVA, 1991, p.81).

Assim, é necessário fazer o aluno compreender o texto para depois colocá-lo
num contexto maior. Segundo Freire:

A leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta
implica a continuidade da leitura daquele (...) este movimento do mundo à
palavra e da palavra ao mundo está sempre presente. Movimento em que a
palavra dita flui do mundo mesmo através da leitura que da leitura que dele
fazemos. (FREIRE, 1989, p. 9)

É nesta pluralidade de interpretações que alguns textos permitem a
contextualização da leitura. Sendo assim, o professor deve verificar o contexto de
produção sócio-histórico, a finalidade do texto, seu interlocutor e qual gênero textual
se pode escolher para determinadas situações.

A entrada de um texto para leitura em sala de aula responde a
necessidades e provoca necessidades; estas necessidades tanto podem ter
surgido em função do que temos chamado “ter o que dizer” quanto em
função das “estratégias de dizer”; a leitura, sendo também produção de
sentidos, opera como condição básica com o próprio texto que se oferece à
leitura, à interlocução; neste sentido são as pistas oferecidas pelo texto que
lhe é externo como, por exemplo, outros textos lidos. Do ponto de vista
pedagógico, não se trata de ter no horizonte a leitura do professor ou a
leitura historicamente privilegiada como parâmetro da ação; importa, diante
de uma leitura do aluno, recuperar sua caminhada interpretativa, ou seja,
que pista do texto o fizeram acionar outros conhecimentos para que ele
produzisse o sentido que produziu. (GERALDI, 1997, p. 189).

Quanto mais cedo a criança tem contato com as estórias ouvidas, mais fácil
se apropriará da leitura e da escrita, pois ela tem capacidade de associar uma a
outra. Por isso, a importância de contar estórias, principalmente quando a criança
ainda não é alfabetizada ou ainda está em fase de alfabetização.
Para Silva (2002):

a qualificação e a capacitação contínua dos leitores ao longo das séries
escolares colocam-se como garantia de acesso ao saber sistematizado, aos
conteúdos do conhecimento que a escola tem de tornar disponíveis aos
estudantes” (SILVA, 2002, p. 07).

Para as DCEs de Língua Portuguesa, nota-se que o “saber ler” independe
exclusivamente da disciplina de Língua Portuguesa, e sim do conhecimento geral
que o leitor adquire ao longo de sua vida. Neste sentido Koch & Elias, em “Ler e
Compreender os Sentidos do Texto”, afirmam:

Na atividade de leitores ativos, estabelecemos relações entre nossos
conhecimentos anteriormente constituídos e novas informações contidas no
texto, fazemos inferências, comparações (...) processamos, criticamos,
contrastamos e avaliamos as informações que nos são apresentadas,
produzindo sentido para o que lemos (2010, p.18).

O aluno precisa também entender como fazer para que a sua fala tenha
sentido num contexto real. As palavras não se constroem isoladamente, elas só têm
sentido quando utilizadas além das práticas sociais.
A leitura completa a escrita; uma favorece a outra:

[…] para escrever bem, é preciso, antes de tudo, ter o que dizer, conhecer o
objeto o qual vai discorrer. O grande tempo destinado à procura de dígrafos,
dos encontros consonantais, à classificação das funções do QUE e outras
questões semelhantes (pobres questões!) poderia ser muito mais
aproveitadas com a leitura e análise (diária!) de textos interessantes, ricos
em ideias ou imagens, sejam eles literários ou não. (ANTUNES, 2003, p.
70).

Antunes complementa dizendo que:

O ideal é que o aluno consiga perceber que nenhum texto é neutro, que por
trás das palavras simples, das afirmações mais triviais, existe uma visão de
mundo, um modo de ver as coisas, uma crença. Qualquer texto reforça
ideias já sedimentadas ou propõe visões novas. (ANTUNES, 2003, p. 81).

Neste contexto, o aluno consegue perceber o que está além do texto e quais
são os meios que o autor utiliza para persuadir o leitor. Vê, também, porque o texto
foi feito e para que público se destina. Assim, cabe ao professor compartilhar com os
alunos estas estratégias que ajudam a melhorar tanto a prática de leitura como o da
escrita.
O domínio da leitura e da escrita possibilita ao cidadão as capacidades
necessárias para se organizar, participar, refletir sobre si mesmo e sobre a própria
cultura, possibilitando-lhe a ampliação dos seus horizontes.
Segundo a autora:

As práticas específicas da escola, que forneciam o parâmetro de prática
social segundo a qual o letramento era ao longo da dicotomia alfabetizado
ou não-alfabetizado, passam a ser, em função dessa definição, apenas um
tipo de prática – de fato, dominante – que desenvolve alguns tipos de
habilidades, mas não outros, e que determina uma forma de utilizar o
conhecimento sobre a escrita. (KLEIMAN, 2008, p.19).

Kleiman (2008, p. 20) afirma que o “[...] fenômeno do letramento, então,
extrapola o mundo da escrita tal qual ele é concebido pelas instituições que se
encarregam de introduzir formalmente os sujeitos no mundo da escrita”. Segundo o
autor:

As práticas de uso da escrita da escola – aliás, práticas que subjazem à
concepção de letramento dominante na sociedade – sustentam-se num
modelo de letramento que é por muitos pesquisadores considerado tanto
parcial como equivocado. Essa é a concepção do letramento denominada
modelo autônomo por Street (1984), concepção que pressupõe que há
apenas uma maneira de o letramento ser desenvolvido, sendo que essa
forma está associada quase que causalmente com o progresso, a
civilização, a mobilidade social. (KLEIMAN (1995, p.21)

Há outro modelo de letramento denominado de modelo ideológico que
afirma que “as práticas de letramento, no plural, são social e culturalmente
determinadas, e, como tal, os significados específicos que a escrita assume para um
grupo social dependem dos contextos e instituições em que ela foi adquirida”.
(KLEIMAN, 1995, p. 21). Dessa forma, é indispensável tomar o conhecimento
dessas duas concepções de letramentos e levar a prática à escola para facilitar a
aquisição dele aos educandos, tornando-os letrados.
Diante de toda a tecnologia e letramentos que se constroem com elas, surge
o letramento metamidiático que altera os conceitos sobre leitura e escrita. Com a
tecnologia nos comunicamos de forma diferente e de maneira mais eficiente e
rápida, integrando outras mídias. Cada vez mais estamos utilizando a escrita de
maneira mais ampla, isto é: dinâmica, rápida, informatizada, socializada e
interdependente. Podemos dizer que é um novo letramento adquirido pela sociedade
adaptado em novas tecnologias.
Atualmente, as tecnologias estão nos levando da era escrita para a era da
escrita multimidiática. O significado muda quando a palavra lida ou ouvida aparece
em movimento, imagem, devido à evolução da tecnologia. Tudo isso tem a ver na
mudança das práticas pedagógicas, as quais devem acompanhar a tecnologia como
também a posição dos educandos diante da sociedade.
O desafio da instituição de ensino é a tarefa de conciliar a experiência que o
educando traz de letramentos práticos do seu cotidiano e direcioná-lo ao ensino de
modelo ideológico, ou seja, o padrão.
Segundo registra Santos, a leitura

[...] e a produção de diferentes textos são tarefas imprescindíveis para a
formação de pessoas letradas. No entanto, é importante que na escola os
contextos de leitura e produção levem em consideração os usos e funções
do gênero ler e produzir textos diferentes para entender a finalidades
diferenciadas, a fim de que superemos o ler e o escrever para apenas
aprender a ler e escrever. (SANTOS, 2007. p.20)

Observando o conceito de letramento, percebemos que “há inúmeras práticas
sociais que usam a escrita e há inúmeros objetivos com os quais essas práticas

podem ser efetuadas nos mais diversos contextos” (MENEGASSI, 2010, p.15).
Assim, pode-se dizer que o letramento não é restrito somente à escola, mas sim nos
diferentes contextos como a família, uma comunidade religiosa ou virtual entre
outras.
Neste sentido, é necessário que o professor reflita com os alunos sobre os
pontos fundamentais para a produção textual como a informatividade do gênero, os
recursos de coesão textual para a escrita de textos coerentes e precisos.

CONCEITUANDO FANFICTION:
A definição mais comum para este gênero pode ser retirada de Black3:

Fanfiction é escrita na qual os fãs usam narrativas midiáticas ou ícones
culturais como inspiração para criar seus próprios textos. Em tais textos, os
fãs autores imaginativamente estendem o enredo ou a cronologia original
(...), criam novos personagens (...), e/ou desenvolvem novos
relacionamentos entre personagens já presentes na fonte original. (BLACK,
apud CALVACANTI,2010, p.06)

Com a popularização da internet, surgiram escritores desse gênero ficcional.
Há grande quantidade de sites dedicados aos fanfics. Surgiram, também, vários
tipos de fanfictions com significados próprios.
Vargas (2005) aponta que fanfiction:

é uma história escrita por um fã, envolvendo os cenários, personagens e
tramas previamente desenvolvidos no original, ou seja, há critérios
previamente definidos nessas histórias, pois se baseiam em um universo já
existente. Essa prática, entretanto, ocorre sem intenção de violar os direitos
autorais ou visando alguma forma de lucro. autores de fanfictions dedicamse a escrevê-las em virtude de terem desenvolvido laços afetivos tão fortes
com o original que não lhes basta consumir o material que lhes é
disponibilizado, passando a haver a necessidade de interagir, interferir
naquele universo ficcional, de deixar sua marca de autoria (VARGAS, 2005,
p.21)
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Neste sentido, para a criação dessas histórias é necessário que existam
comunidades de fãs para expandir a criação de fancfics. Hoje, existem os fandoms
(comunidades de fãs) que estimulam e incentivam os autores, de forma colaborativa,
na criação de histórias, expandindo assim o texto original.
Com o advento da internet, os fandoms passaram a agregar um número
cada vez maior de pessoas, rompendo barreiras geográficas e até mesmo
linguísticas e a produção de fanfictions também cresceu, particularmente na
década de 1990. Isso fez com que a prática fosse quase restrita ao gênero
ficção científica, onde teria nascido, para a condição de amplamente
exercida por fãs de vários outros gêneros, como séries policiais e de
suspense, filmes, histórias em quadrinhos, videogames e livros ficcionais.
(VARGAS, 2005, p. 24)

O autor afirma que, no Brasil, essa prática se tornou mais visível e ganhou
impulso a partir de 2000, ano em que foi publicado o primeiro livro da Série Harry
Potter, de J. K. Rowling. Os fãs não se contentam em apenas ler livros ou assistir
aos filmes, eles precisam interagir, recriando as histórias com outra perspectiva de
final.
Assim, os fandoms se popularizam cada vez mais, interagindo com diferentes
comunidades culturais, linguísticas e sociais diferentes. A palavra fandoms é de
origem inglesa e significa lugares gerados, gerenciados ou frequentados por fãs
consumidores de livros, programas de televisão e filmes. Os participantes criam
histórias em torno do produto que pretende cultuar como os fancfictions (histórias
em prosa), fanarts (ilustrações), fanfilms (filmes de baixo custo), fanzines (histórias
em quadrinhos em impressão de baixo custo) e os deathfic (histórias onde a morte
de um ou mais personagens significativos é o tema central do fanfic).
O uso dos fanfictions torna prazerosas as atividades de leitura e de escrita,
pois a leitura acaba fazendo parte da diversão, e os alunos começam a fazer parte
de um grupo social. A escrita é consequência do ato de ler e é qualificada por ela.
Lendo e escrevendo fanfictions, RPG's, nossos alunos estarão qualificando
diariamente seus discursos, suas narrativas e seus vocabulários.

As fanfictions constituem-se em histórias ficcionais criadas por fãs dessas
obras originais. Os fãs se valem dos cenários, dos personagens, do
universo, da história em si dessas obras para modificarem partes do enredo
ou seu final, ou então para continuarem as tramas, dar visibilidade a um
personagem coadjuvante, inserir novos personagens em interação com os

personagens originais, entre outras possibilidades de criação a partir do
universo apreciado. (CARVALHO, 2012, p. 11)

Assim, escrever fanfic é uma nova forma de contar histórias, é relacionar
realidade e ficção, não dissociada dos padrões e dos fenômenos sociais modernos:
através dessas estórias, adolescentes, jovens e adultos do mundo todo criam novas
identidades (para si) e para personagens de universos pré-existentes, retratam
valores da sociedade onde se inserem.
Ao produzir um Fanfiction, além de trabalharmos a questão da criatividade, da
escrita, também iremos abordar valores, expressos nas aventuras vividas pelo
personagem Pedrinho no livro: “Caçadas de Pedrinho”, de Monteiro Lobato.

O gênero Fanfictions na sala de aula
Este trabalho utilizou textos (recortes) de Monteiro Lobato compilados no livro:
Caçadas de Pedrinho com o intuito de incentivar a leitura dos alunos. O livro em tela
foi escolhido por possuir textos de fácil compreensão e por apresentar suspense,
podendo assim incentivar o educando a ler o próximo capítulo. Dessa maneira, a
produção textual, na modalidade “fanfictions” (ficção criada por fãs), foi desenvolvida
utilizando-se das lacunas existentes no texto literário.
Foi utilizado o gênero textual fanfic, instrumento pelo qual o aluno se utilizou
para escrever. Trabalhou-se apenas com dois padrões: Fanfics Interativo e o
Deathfic.
Para o desenvolvimento das atividades, a implementação do projeto foi
planejada em trinta e duas (32) ações, entre os meses de março e junho.
Logo de início foi apresentado o filme Harry Potter, a Pedra Filosofal, com
pausas de vinte minutos para questionamentos das ações. Os alunos demonstravam
entusiasmo no decorrer das atividades, visto que alguns alunos já haviam assistido
ao filme e participavam mais dando pistas para as próximas cenas. Neste ínterim, os
alunos já faziam suas intervenções modificando partes do enredo da história,
apreciando alguns personagens e criando novos cenários.
Na sequência, os alunos assistiram ao vídeo “Caçadas de Pedrinho, com o
objetivo de instigar a leitura. Os alunos pesquisaram sobre a biografia de Monteiro
Lobato, sua obra e contribuição do autor na literatura infantil e juvenil principalmente

as adaptações ocorridas para as séries de TV . Também trabalhamos sobre as
diferenças entre a vida no campo e na cidade.
Logo em seguida, foi feita a leitura do primeiro capítulo do Livro “E era onça
mesmo”. Cada aluno era convidado a ler um trecho para o desenvolvimento das
questões. Eles observavam as características dos personagens, principalmente
sobre a boneca Emília.
Foram distribuídos os outros capítulos para a leitura e retomados os
elementos da narrativa. Logo em seguida, os alunos começaram a produzir seus
textos, referenciando aos personagens do Sítio do Pica-pau Amarelo. Neste
momento, eles já estavam mais familiarizados com o texto, citando personagens e
elementos do texto lido e interpretado em sala.
Para melhor compreensão do gênero que se pretendia explorar: Fanfiction, os
alunos leram outras histórias em quadrinhos de Monteiro Lobato. Nesta fase, foi
apresentado aos alunos os conceitos desse gênero. Sorteamos personagens do
livro “Caçadas de Pedrinho” para a produção do texto. Como era época de Páscoa
alguns alunos acrescentaram o coelho como um dos personagens em sua história.
Os alunos desenvolveram atividades em conjunto para melhor ler os textos,
comentarem e opinarem durante o processo de escrita. Assim eles tiveram uma
aprendizagem colaborativa. Esta atividade foi muito interessante porque os
integrantes do grupo podiam opinar e comentar durante o processo de escrita. Eles
tinham que entrar num consenso para chegar a um resultado final.
Para Kleiman,

Um evento de letramento inclui atividades que têm as características de
outras atividades da vida social: envolve mais de um participante e os
envolvidos têm diferentes saberes, que são mobilizados na medida
adequada, no momento necessário, em prol de interesses, intenções e
objetivos individuais e de metas comuns. Daí ser um evento essencialmente
colaborativo. (KLEIMAN, 2005, p.23)

Dessa forma o aluno pode trocar ideias e conhecimentos para entrar em um
consenso diversas vezes para dar continuidade aos textos.
O gênero fanfiction é realizado on line, em site ou blogs, criado para a escrita
e socialização dos fãs, contudo, na escola em questão, o acesso à internet nem

sempre é possível devido à baixa conexão. Portanto, foi utilizada a dinâmica de o
aluno continuar o texto do colega na mesma página ou folha, dando continuidade à
conversa ou até colocando sugestões e outras possibilidades para a narrativa,
complementando a lacuna que o colega ainda não havia explorado. Assim, a
conversa continuou com os seus fãs de maneira parecida com o que ocorre nos
sites de fanfiction.
O objetivo central da produção de texto era que aparecesse nos textos
indícios de “deathfic”, no qual um dos personagens (principal) morre na história. No
início, os alunos ficaram surpresos sobre a escolha da morte de uns dos
personagens, mesmo assim produziram textos bem criativos. Houve a socialização
do trabalho com a participação de todos. Os textos foram reestruturados e reescritos
para serem colocados em exposição.
Os alunos enriqueceram seus textos de forma criativa, perceberam que a
criação de um texto se faz a partir da construção de outros textos. Os gêneros
textuais são independentes e possui características próprias dependendo do
contexto social onde é produzido.

Hoje, com a ascensão tecnológica temos o

letramento digital que possibilita a construção textual de forma diversificada,
podendo o leitor(fã) compartilhar da autoria do texto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A leitura e a escrita são meios indispensáveis na escola para que o educando
se aproprie do conhecimento em outras disciplinas e, também, adquira o letramento,
compreendendo, assim, a sua função na sua vida diária. É bom lembrar que o
ensino da Língua Portuguesa deve ser contínuo e a leitura não fica só como
atividade escolar, mas que o aluno leia fora da escola. Vale ressaltar que com as
novas tecnologias, a necessidade de escrever bem faz parte da nossa comunicação.
Se o aluno acostumar a escrever terá mais agilidade de enviar e responder as
mensagens quando for necessário.
A atividade elaborada foi um modo de auxiliar o aluno de Ensino
Fundamental, na leitura e na produção textual por meio de textos literários aliado ao
gênero fancfiction.
Mesmo sabendo que o gênero é uma prática de leitura e escrita destinada ao
ambiente virtual, possibilitou grande participação e interação por parte dos alunos,
pois os Fanfictions podem ser abordados personagens de filmes e/ou livros, nos

quais se materializam às novas produções textuais, recriando uma nova história. É
uma forma interessante de fazer apreciação do texto lido, continuando a história já
existente, onde o aluno é um co-autor, que não deixa a história acabar usando a sua
imaginação.
Concluiu-se com este estudo que para desenvolver as atividades que
possibilitem o letramento dos alunos é preciso que o professor de Língua
Portuguesa leve à sala de aula os mais diferentes gêneros textuais e literários
possíveis, independente da realidade em que o aluno está inserido. Assim, ele
perceberá que há diferentes formas de se aprender essas práticas de leitura e
escrita, e com isso ser reconhecido como sujeito.
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