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RESUMO: este artigo possui como objetivo evidenciar aspectos do gênero fanfiction
(BLACK, 2005; 2006; 2008; 2010) que condizem com as teorias dos Novos Letramentos
(LANKSHEAR; KNOBEL, 2011) e da Cultura Participativa (JENKINS, 1992; 2006). A partir
de tal finalidade, é realizada uma breve análise do Desafio de Songfics, proposto por um
website brasileiro de compartilhamento online de fanfictions. Determinadas características
deste desafio e trechos do primeiro capítulo de uma fanfiction inscrita são analisados no
decorrer deste trabalho. Fica claro, então, que as normas e instruções presentes no Desafio
de Songfics revelam propriedades das duas teorias citadas acima. Além disso, a escolha do
primeiro capítulo desta fanfiction em específico se deve ao fato de haver quebra de
expectativa em relação ao efeito de sentido esperado. Assim, os designs disponíveis
(COPE; KALANTZIS, 2009), a partir da canção e do videoclipe selecionados pelos
organizadores do desafio para a escrita do primeiro capítulo, foram apropriados pela autora
de um modo singular.
Palavras-chave: Novos Letramentos; Cultura Participativa; Fanfiction; Produção escrita
ABSTRACT: This paper aims at highlighting some aspects of the fanfiction genre (BLACK,
2005; 2006; 2008; 2010) that match with the theories of New Literacies (LANKSHEAR;
KNOBEL, 2011) and Participatory Culture (JENKINS, 1992; 2006). For such purpose, a brief
analysis of the Songfics Challenge, proposed by a Brazilian fanfiction sharing website, is
carried out. Certain features of this challenge and excerpts of the first registered fanfiction
chapter are analyzed in the course of this paper. It becomes clear that the rules and
instructions in the Songfics Challenge reveal properties of the two theories mentioned above.
In addition, the choice of the first chapter of this specific fanfiction is due to the fact there is
break of expectation in relation to the effect of the expected meaning. Thus, the available
designs (COPE; KALANTZIS, 2009) from the song and video clip selected by the organizers
for the writing of the first chapter were appropriated by the author in a unique way.
Key-words: New Literacies; Participatory Culture; Fanfiction; Writing

Introdução
O objetivo deste trabalho é evidenciar algumas características das
práticas de produção do gênero discursivo fanfiction que o enquadram nas teorias
dos Novos Letramentos (LANKSHEAR; KNOBEL, 2011) e da Cultura Participativa
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(JENKINS, 1992; 2006). Para isso, tomarei como base o Desafio de Songfics2,
proposto pelo Nyah!Fanfiction3, um website brasileiro de compartilhamento online de
fanfictions. Procuro mostrar algumas particularidades deste desafio que ilustram
traços das teorias citadas acima, além de definir o conceito de fanfictions de acordo
com as concepções de Black (2005; 2006; 2008; 2010).
Além disso, busco analisar trechos do primeiro capítulo de uma fanfiction
que foi inscrita para participar do Desafio de Songfics. A escolha desta narrativa
específica se dá pelo fato de haver quebra de expectativa em relação ao efeito de
sentido esperado. Assim, os designs disponíveis (COPE; KALANTZIS, 2009), a partir
da canção e do videoclipe selecionados pelos organizadores do desafio para a
escrita do primeiro capítulo, foram apropriados pela autora de um modo singular.
Novos letramentos
Os chamados Novos Letramentos, de acordo com Lankshear e Knobel
(2011), podem ser compreendidos como um novo paradigma teórico e de pesquisa,
em que uma abordagem alternativa é proposta em relação ao paradigma dominante,
envolvendo

os

letramentos

tradicionais

(LANKSHEAR;

KNOBEL,

2011).

Considerando uma perspectiva ontológica, os autores ainda afirmam que os Novos
Letramentos possuem uma natureza diferente, isto é, um novo ethos, quando
comparados aos letramentos ditos convencionais.
De acordo com os autores, o desenvolvimento das novas tecnologias e a
propagação de um novo ethos (LANKSHEAR; KNOBEL, 2007) permitem a difusão e
frequente produção dos Novos Letramentos. Partindo de tais premissas, práticas
sociais, antes estabilizadas, estão agora sendo transformadas, além de novas
práticas estarem constantemente emergindo. Muitas dessas novas práticas
envolvem novas maneiras de produção, distribuição, troca e recebimento de textos
por meios eletrônicos, incluindo “a produção e a troca de formas multimodais de
textos que podem ocorrer por meio digital, como som, texto, imagens, vídeos,

2

Songfic é a aglutinação da palavra “song” (canção em inglês) e do termo “fic” (abreviação de
fanfiction). Assim, songfics são fanfictions que se baseiam em canções.
3
Link para o website Nyah!Fanfiction: http://fanfiction.com.br/. Acesso em 29/11/2014.
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animações e qualquer combinação desses4” (LANKSHEAR; KNOBEL, 2011, p. 28,
tradução nossa).
Em relação ao surgimento de tecnologias digitais e eletrônicas, Lankshear
e Knobel (2011) reiteram que tal renovação tecnológica impulsionou a emergência
de formas pós-tipográficas de texto e produção textual. Logo, os chamados Novos
Letramentos “concentram-se nos modos como as práticas de produção de
significado estão evoluindo devido a circunstâncias contemporâneas que incluem
(mas não são de forma alguma limitadas a) mudanças tecnológicas associadas ao
surgimento e proliferação das tecnologias eletrônicas e digitais5” (KNOBEL;
LANKSHEAR, 2014, p. 97, tradução nossa). Em outras palavras, é possível afirmar
que os Novos Letramentos não se limitam apenas aos recursos fornecidos pela era
do impresso assim como os letramentos tradicionais faziam e ainda o fazem.
Contudo, é preciso ter em mente uma ressalva: somente o uso de
aparatos digitais e eletrônicos não garante a produção de Novos Letramentos, já que
é preciso haver também a constituição de um novo ethos. Lankshear e Knobel
(2011) afirmam que práticas de letramentos como, por exemplo, a produção de
fanzines (revistas produzidas por fãs) e até mesmo a produção de fanfictions
antecedem o surgimento de tecnologias digitais e eletrônicas, mas ainda assim
possuem características do novo ethos, como a colaboração e a participação. Logo,
o ethos já se fazia presente, de modo embrionário (LANKSHEAR; KNOBEL, 2007),
ainda que não disseminado como atualmente. Assim, “a propagação e a realização
de um novo ethos tornam-se possíveis com as novas tecnologias, mas a própria
presença do ethos não depende delas6” (LANKSHEAR; KNOBEL, 2007, p. 21,
tradução nossa).
O ponto central, então, que difere os Novos Letramentos daqueles
convencionais não é a utilização de novas tecnologias, mas, sim, a presença de um
novo ethos (LANKSHEAR; KNOBEL, 2011), ainda que os autores reconheçam que

4

The production and exchange of multimodal forms of texts that can arrive via digital code as sound,
text, images, video, animations, and any combination of these.
5
Focuses on ways in which meaning-making practices are evolving under contemporary conditions
that include, but are in no way limited to, technological changes associated with the rise and
proliferation of digital electronics.
6
The spread and realization of the new ethos stuff becomes possible with the new technologies, but
the ethos stuff itself does not depend upon them.
RevLet – Revista Virtual de Letras, v. 07, nº 02, ago/dez, 2015
ISSN: 2176-9125

108

essas são fundamentais para a propagação desses novos valores e costumes
socioculturais:
Elas [tecnologias digitais eletrônicas] mobilizam tipos de valores,
prioridades, e sensibilidades muito diferentes do que os letramentos
aos quais estamos familiarizados. A importância das novas
tecnologias relaciona-se, sobretudo, com a forma como elas
possibilitam as pessoas a produzirem e participarem das práticas de
letramentos que envolvem diferentes tipos de valores, sensibilidades,
normas, procedimentos, e assim por diante, em relação àquelas que
caracterizam os letramentos convencionais7 (LANKSHEAR;
KNOBEL, 2007, p. 7, tradução nossa).

As

características

citadas

acima

pelos

autores

(novos

valores,

sensibilidades, normas, procedimentos e assim por diante), quando em conjunto,
compõem o novo ethos. Nele, os Novos Letramentos, em relação aos letramentos
tipicamente tradicionais, possibilitam práticas mais participativas, colaborativas, em
que o conhecimento distribuído e disperso, a inteligência coletiva, a experimentação
e inovação, o ato de compartilhar recursos e conhecimento, e, finalmente, a
criatividade (LANKSHEAR; KNOBEL, 2007) são consideradas características
valorizadas pelos indivíduos participantes deste novo ethos. Além disso, ele
promove a inclusão de qualquer indivíduo, participação em massa e papeis válidos e
recompensadores para todos que decidem participar (LANKSHEAR; KNOBEL,
2007).
Assim, a produção de fanfictions pode se enquadrar no conceito dos
Novos Letramentos, considerando que a colaboração e a cooperação podem ocorrer
por meio das notas do autor e dos comentários de feedback realizados pelos
leitores, bem como o compartilhamento das histórias nos websites destinados a este
fim e a participação ativa dos sujeitos escritores são também práticas comuns em
relação à escrita de fanfictions. Além disso, há o incentivo da comunidade para a
produção escrita contínua de fanfictions, em que qualquer indivíduo é convidado a
participar, possuindo um papel válido como autor de uma narrativa.

7

They [digital electronic technologies] mobilize very different kinds of values and priorities and
sensibilities than the literacies we are familiar with. The significance of the new technical stuff has
mainly to do with how it enables people to build and participate in literacy practices that involve
different kinds of values, sensibilities, norms and procedures and so on from those that characterize
conventional literacies.
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Cultura participativa
Em seu primeiro livro sobre cultura participativa, “Textual Poachers:
television fans & participatory culture” do ano de 1992, Jenkins aborda diversas
características, valores e padrões do universo dos fãs já presentes desde meados
da década de 1970 e, com maior recorrência, na década de 1980. De acordo com o
autor, “fãs deixam de ser simplesmente uma audiência para os textos populares; ao
invés disso, eles se tornam participantes ativos na construção e circulação dos
sentidos textuais8” (JENKINS, 1992, p. 24, tradução nossa). Assim sendo, algumas
especialidades da cultura participativa, como, por exemplo, a participação ativa do
indivíduo, começavam a disseminar-se, embora em menor escala se comparada aos
dias de hoje.
Ainda neste mesmo livro, Jenkins afirma que, na cultura participativa,
cada indivíduo possui algo potencialmente interessante que pode ser desenvolvido
como uma contribuição para o grupo e, por isso, este último frequentemente
incentiva seus membros a desenvolver suas habilidades, demonstrando até mesmo
indícios de orgulho por suas realizações (JENKINS, 1992). Desse modo, tomando
como modelo a comunidade de fãs para exemplificar traços da cultura participativa,
o autor alega que
o fandom [abreviação em inglês para fan kingdom, isto é, reino de fãs
ou, em outras palavras, comunidade de fãs] reconhece que não há
nenhuma barreira nítida entre artistas e consumidores; todos os fãs
são potenciais escritores cujos talentos precisam ser descobertos,
nutridos, e promovidos, e qualquer fã pode ser capaz de realizar uma
contribuição, ainda que modesta, para a riqueza cultural da
comunidade9 (JENKINS, 1992, p. 286, tradução nossa).

Assim sendo, no trecho acima, fica evidente a valorização dos membros
como um todo em uma cultura participativa, considerando que qualquer indivíduo
possui potencial para contribuir. Desse modo, o efeito das mídias em espectadores
passivos fica aquém quando comparado aos recursos disponíveis constitutivos de
uma cultura participativa, já que tal conjuntura cultural possibilita o surgimento e
8

Fans cease to be simply an audience for popular texts; instead, they become active participants in
the construction and circulation of textual meanings.
9
Fandom recognizes no clear-cut line between artists and consumers; all fans are potential writers
whose talents need to be discovered, nurtured, and promoted and who may be able to make a
contribution, however modest, to the cultural wealth of the larger community.
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posterior propagação de um modelo que permite diferentes formas de interação, que
propõe uma relação mais ativa na apropriação dos materiais textuais e discursivos
disponíveis e, finalmente, que se ajusta às diferentes experiências pessoais
(JENKINS, 1992).
Além disso, Jenkins (2006) argumenta que a cultura participativa
possibilita o desenvolvimento de práticas de ensino e aprendizagem considerando
que pessoas de idades, classes sociais, gêneros e etnias diversas, com
conhecimentos e competências também diversos, podem interagir nas comunidades
em que a participação e a colaboração estão presentes (JENKINS, 2006). Tal
interação também pode promover conexões sociais entre os sujeitos participantes.
Ademais, os indivíduos podem participar de diferentes maneiras de acordo com suas
habilidades e interesses, havendo, por exemplo, a relação entre pares, isto é, de
pessoa para pessoa, em que cada membro pode motivar o outro a aprimorar suas
habilidades ou adquirir novos conhecimentos.
A comunidade inteira, de acordo com Jenkins (2006), é responsável por
fornecer alicerces para que os novatos construam novos pilares em uma cultura
participativa. A colaboração entre os membros, a troca de conhecimentos, uma
segunda opinião (feedback) proporcionada por outros em suas produções e modelos
de referência com os quais qualquer membro pode se basear são apenas algumas
características enumeradas pelo teórico como alicerces providos em tais
comunidades. Assim, por meio desses, qualquer indivíduo pode participar da criação
e circulação de novos conteúdos (JENKINS, 2006).
Finalmente, Jenkins et al. (2006) fornecem uma definição sucinta de
cultura participativa:
Uma cultura participativa é uma cultura com relativamente poucas
barreiras em relação à expressão artística e ao engajamento cívico,
grande incentivo para a criação e o compartilhamento da criação de
outros, havendo a presença de algum tipo de orientação informal, em
que aquilo que é conhecido pelo mais experiente é repassado aos
membros novatos. A cultura participativa também é aquela em que
os seus membros acreditam que suas contribuições de fato são
relevantes e sentem algum grau de conexão social uns com os
outros (ou ao menos eles se importam com aquilo que outras
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pessoas pensam em relação ao que eles criaram)
2006, p. 3, tradução nossa).

10

(JENKINS et al.,

O “Desafio de Songfics”, proposto pelo website Nyah!Fanfiction, ilustra
alguns aspectos da cultura participativa citados acima, como, por exemplo, a
presença de poucas barreiras em relação à expressão artística e o incentivo à
criação e ao compartilhamento daquilo que foi produzido, motivo pelo qual foi
selecionado para ser analisado neste artigo. Assim, o fato de haver um desafio para
a escrita de fanfictions já pode ser considerado como um incentivo para a produção
desta prática de letramento.
Ademais, outra razão que justifica a análise deste desafio relaciona-se ao
fato de que ele promove a inclusão de qualquer indivíduo que deseja participar,
incentiva a criatividade e também o compartilhamento das narrativas, sendo tais
traços também constitutivos de um novo ethos teorizado pelos Novos Letramentos
(LANKSHEAR; KNOBEL, 2011), como pode ser visto na figura abaixo:

Figura 1 – Início do Desafio de Songfics

11

10

A participatory culture is a culture with relatively low barriers to artistic expression and civic
engagement, strong support for creating and sharing one’s creations, and some type of informal
mentorship whereby what is known by the most experienced is passed along to novices. A
participatory culture is also one in which members believe their contributions matter, and feel some
degree of social connection with one another (at the least they care what other people think about
what they have created).
11
Fonte:https://www.facebook.com/Nyah.Brasil/photos/pb.235732616566659.2207520000.141323265
8./448955351911050/?type=3&theater. Acesso em 13/10/2014.
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O desafio consiste em escrever um capítulo de uma fanfiction por dia,
durante o período de um mês, em relação a um mesmo casal de personagens
escolhido livremente pelo autor e baseando-se na lista de músicas selecionadas
pelos moderadores do website. A ideia é que uma canção diferente por dia sirva
como inspiração para a construção da narrativa, ou, em outras palavras, constituase como um design disponível (COPE; KALANTZIS, 2009) para a produção da
história, além do próprio design do universo ficcional original, o qual a fanfiction
tomará como referência.
Considerando que os videoclipes das músicas também são fornecidos
neste desafio, é possível afirmar que tanto o design visual (do videoclipe) quanto o
design sonoro (da canção) tornam-se referência e inspiração para o design escrito,
isto é, para a escrita da narrativa, remetendo a múltiplas fontes de semioses
diferentes. Desse modo, não há a presença de multimodalidade (COPE;
KALANTZIS, 2009) na escrita das fanfictions deste desafio específico, mas recursos
multimodais são utilizados como base para a sua produção. Assim, “quase tudo que
está disponível online torna-se um recurso para diversos tipos de construção de
significado12” (LANKSHEAR; KNOBEL, 2007, p. 5, tradução nossa).
Além disso, o “Desafio de Songfics” também evidencia outra característica
da cultura participativa descrita por Jenkins (2006): a presença de regras e normas
mais fluidas e menos permanentes. Na figura anterior, fica claro que o desafio
elencou algumas regras, como o número mínimo de linhas, o fato de não haver
avaliação, a impossibilidade de coautoria e a escrita de um capítulo por dia no
decorrer de um mês baseando-se naquela lista de músicas. Contudo, ao observar a
figura abaixo, é possível perceber certa flexibilidade em relação a essas regras,
inexistentes no universo escolar e profissional, em que os prazos devem ser
respeitados e as normas são muito mais rígidas.

12

Almost anything available online becomes a resource for diverse kinds of meaning making.
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Figura 2 – Final do Desafio de Songfics

13

A figura acima revela a publicação do fim do desafio. Nela, destacado por
mim na cor vermelha, nota-se um trecho em que seus organizadores permitem a
possibilidade da continuação da produção escrita para os autores que não foram
capazes de terminar, mesmo fora do prazo, ao afirmarem: “não conseguiu
completar? Tudo bem, tenho certeza que muitas pessoas se esforçaram ao máximo.
Pode continuar escrevendo sua história”. Desse modo, evidencia-se não somente a
presença de normas mais fluidas e menos permanentes (JENKINS, 2006), como
também o frequente incentivo à escrita, bem como a ausência de punição ou
depreciação do trabalho e do esforço do autor, podendo ser compreendido como um
reflexo da cultura participativa em relação à afiliação (JENKINS, 2006) presente
entre os membros da comunidade de fanfictions.
Práticas de escrita de fanfictions
A prática de produção escrita de fanfictions, por sua vez, apresenta
características tanto da cultura participativa quanto em relação aos Novos
Letramentos. Assim, nas comunidades online de compartilhamento e publicação de

13

Fonte:https://www.facebook.com/Nyah.Brasil/photos/pb.235732616566659.2207520000.141323255
6./463224740484111/?type=1&theater. Acesso em 13/10/2014.
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fanfictions, o novo ethos bem como a colaboração, cooperação e o incentivo à
participação ativa do sujeito fazem-se presentes.
De acordo com Black (2006), fanfictions são histórias criadas por fãs em
que eles se utilizam das mídias narrativas e dos ícones da cultura pop como
inspiração para criar seus próprios textos. As histórias podem ser inspiradas em
livros, filmes, séries de televisão, animações ou desenhos, letras de música e até
mesmo em cantores, bandas ou atores famosos. Há, neste sentido, a apropriação
do texto do outro para si mesmo (PARIS, 2014). Em outras palavras, “fanfiction, ou
histórias de autoria de um fã baseadas em conteúdos midiáticos já existentes, é um
gênero que se presta a um engajamento crítico em relação aos textos midiáticos na
medida em que os fãs redirecionam tais conteúdos para criar suas próprias
narrativas14” (BLACK, 2010, p. 76, tradução nossa).
Black (2006; 2008) ainda afirma que é possível que o fã-autor estenda o
enredo original, acrescentando novos acontecimentos à sequência da trama ou
situações que precedem o início desta; crie novos personagens, como ao introduzir
um novo vilão à narrativa; dê maior ênfase a personagens secundários; ou ainda
desenvolva novas relações (na maioria das vezes, relações amorosas) entre
personagens já existentes.
Além disso, de acordo com Black (2005), basear-se em uma narrativa já
existente pode auxiliar no processo da escrita, considerando que “isso facilita o
processo de produção, porque há um enredo e uma estrutura de ações já existentes
para se basear. Também alivia a pressão em ter que criar um cenário ou elenco de
personagens totalmente novos15” (BLACK, 2005, p. 124, tradução nossa). Para
sujeitos que estão desenvolvendo suas habilidades e competências em relação à
escrita de narrativas, isto é, autores novatos ou com pouca experiência (caso da
maioria dos adolescentes e jovens escritores de fanfictions), tomar como base um
universo ficcional que já foi previamente construído pode ser compreendido como
um alicerce fundamental para criar sua própria história. As fanfictions publicadas
também podem ser aproveitadas como modelos disponíveis para que outros fãs

14

Fanfiction, or fan-authored stories based on existing media, is a genre that lends itself to critical
engagement with media texts as fans repurpose these media to create their own narratives.
15
This makes the composition process easier because there is already a plot and a framework of
action to follow. It also relieves the pressure of having to create a wholly new setting or cast of
characters.
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desenvolvam suas narrativas (BLACK, 2010), não sendo limitado apenas a um
universo ficcional original.
Grande

parte

das

fanfictions

é

publicada

em

websites

de

compartilhamento online. Neles, é possível que autores e leitores interajam por meio
de dois recursos: notas do autor e comentários de feedback realizados pelos leitores
ao final de cada capítulo publicado (BLACK, 2006). É comum que os leitores
solicitem ao autor a escrita de mais capítulos de sua fanfiction, revelando o modo
como os leitores demonstram sua afiliação em relação à narrativa, criando “um forte
senso de um público que espera ansiosamente pela continuação da história e que
fornece estímulos para que o autor continue a escrever

16

” (BLACK, 2005, p. 126,

tradução nossa).
Desse modo, fica claro, por meio das notas dos autores e dos
comentários dos leitores, que a escrita de fanfictions não tem como objetivo atingir
um público passivo, anônimo e silencioso (BLACK, 2006). Ao contrário, os membros
da comunidade “aprendem a escrever e a realizar escolhas linguísticas como parte
de uma participação autêntica em um processo ou evento dinâmico e
sociocognitivo17” (BLACK, 2006, p. 178, tradução nossa). Assim, tanto a estrutura
quanto o conteúdo destes dois recursos de interação presentes nos websites de
publicação de fanfictions evidenciam a natureza social e participativa (BLACK, 2006)
da escrita nestes espaços. Além disso, tais recursos ilustram a conexão social
descrita por Jenkins (1992; 2006) como reflexo da cultura participativa entre os
leitores e autores de fanfictions e também a presença de práticas metalinguísticas
(BLACK, 2005), como as sugestões de revisão realizadas nos comentários dos
leitores e a consequente reescrita dos capítulos.
Breve análise de uma fanfiction produzida para o “Desafio de Songfics”
Nesta seção, trechos do primeiro capítulo “True Happiness18” de uma
fanfiction nomeada “Superbat de A a Z” serão analisados. A narrativa foi escrita para
o “Desafio de Songfics” e apresenta como casal protagonista as personagens Super
16

A strong sense of an audience that is eagerly waiting for the story to continue and provides impetus
for the author to carry on writing.
17
Learning to write and to make language choices as part of authentic participation in a dynamic,
sociocognitive process or event.
18
Fonte: http://fanfiction.com.br/historia/541879/Superbat_de_A_a_Z/capitulo/1/. Acesso em
27/11/2014.
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Homem e Batman. A autora desta história também é uma das moderadoras do
website Nyah!Fanfiction e, portanto, pode-se inferir que possui experiência na
prática de produção de fanfictions.
De acordo com o desafio, o primeiro capítulo deveria inspirar-se na
canção “Happy” do cantor norte-americano Pharell Willians. Como o próprio título
sugere, a canção descreve situações de felicidade, em que o eu lírico alega que está
feliz e nada poderá alterar essa sensação: “porque eu estou feliz (...) nada pode me
por para baixo (tradução nossa)19”. Além disso, no videoclipe20 oficial, diversas
pessoas aparecem cantando e dançando ao som da música, demonstrando estarem
felizes por meio das suas expressões corporais e faciais.
Logo, o efeito de sentido esperado para a escrita do primeiro capítulo do
desafio, tomando como base a canção e o videoclipe de “Happy”, isto é, os designs
(COPE; KALANTZIS, 2009) sonoros e visuais disponíveis, é a narração de
momentos alegres entre o casal protagonista. Penso que os organizadores optaram
pela escolha desta canção específica pelo modo como grande parte das narrativas
envolvendo um casal protagonista são construídas: primeiramente, há um momento
de estabilidade na história, seguido de um conflito e, finalmente, por uma solução
que pode constituir-se como um novo momento de estabilidade. Desse modo, é
possível que “Happy” tenha sido selecionada como a primeira música com o objetivo
de auxiliar os participantes do desafio a elaborarem situações de felicidade entre as
personagens ou, em outras palavras, situações de estabilidade que geralmente são
comuns em inícios de narrativas.
Contudo, houve uma quebra de expectativa na fanfiction “Superbat de A a
Z” em relação ao efeito de sentido esperado. Esta é a principal justificativa para a
análise desta história específica. Enquanto a maioria das narrativas descreveu
situações de alegria entre o casal no primeiro capítulo, esta fanfiction optou por
iniciar a história com um momento de extrema tensão entre os heróis Super Homem
e Batman.

19

Because I’m happy (...) can’t nothing bring me down. Trecho da letra de “Happy”. Fonte:
http://www.vagalume.com.br/pharrell-williams/happy.html. Acesso em 27/11/2014.
20
Videoclipe oficial da música “Happy”. Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=y6Sxv-sUYtM.
Acesso em 27/11/2014.
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Como fica claro na figura abaixo, a autora inicia sua narrativa
descrevendo o relacionamento entre Clark Kent, isto é, o Super Homem, e Bruce
Wayne, o Batman, por meio da perspectiva do primeiro herói.

Figura 3 – Trecho do primeiro capítulo da fanfiction “SuperBat de A a Z”

21

Assim, é possível notar a existência de conflitos entre o Super Homem e o
Batman e a iminência do término do relacionamento, descrito no trecho “(...) mais
doeria se fosse rejeitado. Quando fosse. Só mesmo uma questão de tempo”. A troca
do termo “se” pela conjunção “quando” alterna também a ideia da dúvida pela
certeza, isto é, a convicção de que o relacionamento entre eles estava chegando ao
fim.
Além disso, o trecho final da narrativa evidencia a relação entre o primeiro
capítulo e a música “Happy”. Como pode ser observado na figura abaixo, a autora
descreve lembranças alegres entre os heróis, revelando que houve momentos de
felicidade, mas que apenas faziam parte do passado do relacionamento amoroso do
casal protagonista:

21

Fonte:
27/11/2014.

http://fanfiction.com.br/historia/541879/Superbat_de_A_a_Z/capitulo/1/.
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Figura 4 – Trecho final do primeiro capítulo da fanfiction “SuperBat de A a Z”

22

Assim sendo, somente ao final do capítulo podemos compreender o modo
como a autora utilizou a canção como um design disponível (COPE; KALANTZIS,
2009). Ou seja, por meio de lembranças, a felicidade descrita na canção se fez
presente na história em oposição à dor e ao sofrimento narrados no presente. O fato
de o capítulo terminar com a frase “só havia felicidade” também é significativo,
considerando que o verbo “haver” encontra-se no passado e a palavra “felicidade”
ganha destaque por ser a última escrita no capítulo. Há, então, a quebra de
expectativa, já que o casal não se encontra atualmente feliz, como era o esperado
pela escolha da música.
Finalmente, um trecho da canção foi colocado após o término da
narrativa. Quando uma fanfiction se baseia em uma música, é comum que parte de
sua letra seja escrita no início ou no final do capítulo. É relevante ressaltar o verso
“sou um balão de ar quente que poderia ir para o espaço (tradução nossa)23”,
selecionado pela autora para fazer parte de seu capítulo, como uma apropriação do
design da canção “Happy”. Para que a relação seja estabelecida, é preciso
compreender que no início da história Clark está na Lua pensando sobre seu
relacionamento com Bruce. Desse modo, “o balão de ar quente que poderia ir para o
22

Fonte: http://fanfiction.com.br/historia/541879/Superbat_de_A_a_Z/capitulo/1/. Acesso em
27/11/2014.
23
I’m a hot air balloon that could go to space. Trecho da letra de “Happy”. Fonte:
http://www.vagalume.com.br/pharrell-williams/happy.html. Acesso em 27/11/2014.
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espaço” pode ser entendido como uma metáfora para o próprio Super Homem que
de fato foi para o espaço, isto é, para a Lua.
Considerações finais
Traços presentes na produção de fanfictions revelam que as práticas
sociais de tal gênero discursivo podem ser explicadas por meio da teoria dos Novos
Letramentos (LANKSHEAR; KNOBEL, 2011). A colaboração e a cooperação entre
os indivíduos; o compartilhamento das histórias nos websites destinados a este fim;
a participação ativa dos sujeitos escritores e, finalmente, o apoio e o incentivo à
continuidade da escrita da narrativa de qualquer pessoa que decida participar são
algumas características que ilustram o novo ethos (LANKSHEAR; KNOBEL, 2011)
discutido a partir dos Novos Letramentos.
Além disso, o Desafio de Songfics também revela propriedades da cultura
participativa (JENKINS, 1992; 2006), como a presença de normas mais fluidas e
menos permanentes, bem como a existência de poucas barreiras em relação à
expressão artística e o incentivo à criação e ao compartilhamento daquilo que foi
produzido, proporcionando aos sujeitos maiores possibilidades de participação ativa
nas práticas de escrita.
Este desafio permite que os designs (COPE; KALANTZIS, 2009) sonoros
e visuais disponíveis nas canções e nos videoclipes (além dos designs disponíveis
em relação ao universo ficcional original no qual a história se baseia) sejam
apropriados pelos sujeitos participantes para a escrita de suas narrativas. Pode-se
concluir, portanto, que recursos multimodais são utilizados como referência para a
produção escrita neste desafio, apesar de não haver multimodalidade (COPE;
KALANTZIS, 2009) no texto em si.
Como ficou evidente no exemplo da fanfiction “Superbat de A a Z”, cada
indivíduo pode apropriar-se de tais recursos multimodais de modo único, já que no
primeiro capítulo desta narrativa houve a quebra de expectativa em relação ao efeito
de sentido esperado em relação aos designs disponíveis a partir da música “Happy”
de Pharell Willians.
Considerando que o desafio foi proposto pelo website Nyah!Fanfiction, é
possível afirmar que os websites de publicação de fanfictions podem ser
considerados bons exemplos da tecnologia constituindo-se como um suporte para
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os usos significativos da linguagem que são fundamentais para todos os estudantes
em suas práticas de letramentos no contexto escolar (BLACK, 2005), afinal,
“enquanto a ideia de acrescentar atividades de produção escrita autênticas ao
currículo não é nova, as possibilidades que os ambientes de computação em rede
oferecem para o desenvolvimento de atividades de escrita autênticas e interativas
nas salas de aula são novas em muitos aspectos24” (BLACK, 2005, p. 126, tradução
nossa).
Portanto, a produção de fanfictions nos espaços online pode auxiliar os
jovens escritores a aprimorarem diversas habilidades de escrita requeridas no
ambiente escolar, como a produção de gêneros discursivos narrativos, o
direcionamento do texto conforme seus propósitos e objetivos e também de acordo
com seus leitores reais e específicos. Além disso, pode promover também o acesso
destes jovens a práticas de letramentos digitais cada vez mais solicitadas por serem
compreendidas como essenciais para uma participação plena em diferentes
situações sociais, acadêmicas e profissionais.
Finalmente, de acordo com Black (2010), é preciso considerar que grande
parte das fanfictions é escrita voluntariamente por adolescentes que dedicam horas
do seu tempo lendo e escrevendo em tais websites de compartilhamento online, mas
que não possuem a mesma motivação e engajamento para a realização de
atividades de produção escrita no espaço escolar.
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