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A pesquisa “O discurso sobre escola na fanfiction e em O Ateneu, de Raul Pompéia: efeitos de 

sentido que se (des)encontram” — que está sendo desenvolvida no âmbito do grupo de estudos e 

pesquisa GEDISME, sob a orientação de Soraya Maria Romano Pacífico — tem como objetivo 

investigar quais sentidos eram possíveis e permitidos de serem ditos sobre escola, no século XIX, 

por meio de um clássico da literatura da época, e quais são possíveis hoje, no século XXI, por 

meio de um novo gênero discursivo, a fanfiction. Considera-se relevante o discurso produzido 

acerca da instituição escolar, em contextos sócio-históricos diferentes, pois parte-se do princípio 

que os sentidos produzidos sobre determinada questão afetam o modo como os sujeitos se 

constituem e, no caso desta pesquisa, o que nos interessa é a constituição do sujeito-escolar. 

Entendemos que o silêncio sempre perpassou o discurso pedagógico, congelando a leitura no polo 

da paráfrase, sem oferecimento e provocação da polissemia (ORLANDI, 1996), de forma a limitar 

o sujeito a repetição do que já foi dito. Este silêncio, captado, inclusive, no livro didático usado 

como ditador da verdade, (con)forma o sujeito na posição discursiva que é valorizada e 

reproduzida pela escola, a fôrma-leitor (PACÍFICO, 2012). Contudo, mesmo com o 

direcionamento oferecido por práticas que não proporcionam a assunção da autoria na formação 

dos sujeitos, estes parecem ainda serem afetados e movidos por uma necessidade maior que é a 

de interpretar e de dizer, de inscreverem-se no mundo. É partir da necessidade latente de dizer 

que se origina o gênero discursivo fanfiction, um gênero discursivo que não para de crescer e 

modificar-se, como um universo em pleno big bang, expandindo-se conforme o calor que aquece 

e impulsiona os escritos das fanfictions. A investigação acerca dos efeitos de sentidos causados 

pelo discurso desses sujeitos autores de fanfictions é possível através do embasamento teórico da 

Análise do Discurso pecheuxtiana, pois este entende o discurso como efeito de sentido entre 

locutores; a linguagem como não transparente; a língua afetada pela história e pela ideologia. 

Como resultado desta pesquisa em andamento, espera-se poder compreender como a escola é 

discursivisada e quais as implicações dos sentidos para a constituição do sujeito-aluno no século 

XXI. 
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