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1. RESUMO  

 

 

Com base no quadro teórico da Análise do Discurso de tradição francesa, 

especialmente em desdobramentos recentes propostos por Dominique Maingueneau 

(2006, 2008, 2010), analisamos a questão da criação e da autoria no “mundo dos fãs”, 

mobilizando os conceitos de discurso constituinte, ritos genéticos e paratopia criadora, 

com ênfase em suas correlações, para estudar materiais obtidos a partir do site 

Archive of Our Own, pertencente à Organization for Transformative Works, uma 

organização feita de fãs para fãs a fim de preservar a história dos fandoms – 

comunidades de fãs com interesses similares que interagem e participam de atividades 

de fãs por meio de discussões ou trabalhos criativos, como as fanfics (ficções escritas 

por fãs) – e apoiar qualquer tipo de trabalho feito pelos mesmos. A partir disso, 

tentamos contribuir para a sistematização de categorias nos estudos linguístico-

discursivos das fanfics, ao identificar os aspectos do fandom que influenciam a escrita 

das fanfics e, assim, verificar quanto da autoria se pode atribuir tecnicamente à fanfic 

writer (a autora das fanfics), à beta-reader (a sua editora/revisora) e ao texto-fonte, 

considerando as três instâncias apontadas por Maingueneau como constitutivas da 

paratopia criadora (a saber, pessoa, inscritor e escritor), que se entrelaçam em um nó 

borromeano, indiciando implicações recíprocas. Com isso, pretendemos verificar como 

se dá o atravessamento do interdiscurso no material que foi criado, que é um trabalho 

sobre um texto-fonte que tem alguns de seus elementos reescritos e remodelados 

sempre com a perspectiva da cultura de fãs, mais especificamente, da comunidade 

constituída em torno de dadas regras e possibilidades de experimentação. Para tanto, 

focalizamos a preparação de um texto a ser publicado, seu processo de edição. Ao nos 

debruçamos na análise no material cedido pela autora Vague_Shadows, levantamos a 

hipótese de que o material literário dos fandoms põe problemas para a noção de 

discurso constituinte, uma vez que é, por definição, um trabalho derivado: não seria 

literatura, então? Pretendemos, impulsionados por esse achado, compreender melhor 

a organização e o funcionamento dessa autoria, que está intimamente ligado ao 

processo de mediação editorial que se dá no mundo dos fãs. 
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2. RESUMO DO PLANO INICIAL 

 

 

Aqui, esboçaremos um resumo do plano inicial da proposta de pesquisa apresentada como 

requisito para a concessão da bolsa de Iniciação Científica FAPESP.  

Esta pesquisa utiliza o material cedido pela autora do site Archive of Our Own, 

Vague_Shadows, em seu processo de mediação editorial, isto é, na sua relação com uma beta-

reader – a leitora da versão beta, que ajuda a preparar a criculação pública do material em 

processo de criação – de modo que possamos tentar iniciar uma sistematização de como 

funciona a autoria no mundo dos fãs, considerando que faz parte dela também a mediação 

editorial que trabalha por essa autoria, conforme propõe a noção ritos genéticos editoriais: 

 

Não se trata apenas de correção, mas de aperfeiçoamento e adequação de 

um texto escrito, o que significa dizer que há regras de construção 

previstas e ditames a serem respeitados, mas também que esse “respeito” 

será guiado por noções menos precisas, ainda que igualmente importantes 

e constitutivas das diretrizes de correção de um texto; aperfeiçoar e 

adequar envolvem conhecimentos relativos ao objeto sobre o qual versa o 

texto, às características que o autor lhe atribui, ao estilo desse autor e ao 

público a que se destina o material – elementos que se complexificam, 

uma vez que estabelecem entre si relações variadas, implicando-se 

dinamicamente (SALGADO, 2011, p. 160). 

 

Sobre essas bases, mobilizamos fundamentalmente dois conceitos propostos por 

Dominique Mainguenau para estudo do processo de criação escritural: paratopia criadora e 

discurso constituinte.  

Para tanto, nos propusemos a analisar a conjuntura social da criação desses conteúdos, isto 

é, as suas condições de produção, nos apoiando em teóricos do tema como Henry Jenkins, que 

escreve sobre o tema desde que se tem notícia da existência de fanfics (digitais) como as 

conhecemos hoje, nos valendo, para isto, da exposição das plataformas onde se dão as 

interações que permitem a existência dos coletivos criativos que dão luz aos fanworks.  

Podemos dizer, a partir disso, que o objetivo deste relatório é apresentar não apenas o 

modo de funcionamento dos fandoms e da escrita das fanfics, mas como se dá essa difusão em 

seu meio, quais são suas mediações, para podermos chegar aonde realmente nos interessa: a 

autoria dessas obras derivadas. 
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3. RESUMO DO QUE FOI REGISTRADO NO RELATÓRIO PARCIAL  

 

As seguintes atividades foram realizadas nos primeiros meses desta Iniciação à Pesquisa:  

 

- aprofundamento teórico a partir do fichamento e leitura da bibliografia proposta e 

leituras coletivas junto ao Grupo de Pesquisa Comunica - inscrições linguísticas na 

comunicação;  

- constituição de parte do corpus a partir do levantamento de dados sobra a estrutura 

social dos fandoms, sua produção (literária ou não) e difusão e como esses dados circulam, 

focando na obra da autora Vague_Shadows, que cedeu seu material par análise;  

- primeiras análises do corpus, mobilizando os conceitos de discurso constituinte e 

paratopia criadora, de modo a tentar entender como se dá tal autoria e a mediação editorial 

que a institui;  

- esboço da análise;  

- participação em eventos com apresentação de trabalho na modalidade "pôster".  

 

 

Nessa etapa da pesquisa, tentamos criar uma base para a análise a partir da exposição de 

dados referentes às condições de produção dos fandoms em geral; citamos as plataformas 

precursoras na criação coletiva de conteúdos pelos fandoms na web 2.0 e sistematizamos o 

funcionamento das plataformas utilizadas atualmente pelos fãs para o compartilhamento e 

criação dos conteúdos. 

Então, tentamos esclarecer como se dá a produção literária nas fanfics, para além da escrita 

por hobby, como frequentemente se entende: valendo-nos do que diz Jenkins (2013), 

expusemos alguns dos mecanismos que permitem que as histórias ganhem vida e possam ser 

apontadas como literatura.  

Foi brevemente abordado o caso de "50 shades of Grey" (Cinquenta tons de cinza, Editora 

Intrínseca, 2012),  que nasceu como uma fanfic de "Twilight" (Crepúsculo), de modo a expor o 

caso de uma fanfic que virou um fenômeno literário mundial.  

Para finalizar, analisamos brevemente, de modo a embasar as análises do Relatório Final, 

como, no caso das fanfics, funciona a autoria, uma gestão da paratopia criadora que se produz 

em um regime de discurso constituinte.  
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Objetivo Geral 

 

Estudar as relações entre criação e processos de mediação editorial nas fanfics, com foco 

no tratamento de textos. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Contribuir para a sistematização de categorias nos estudos linguístico-discursivos de 

fanfics;  

- identificar os aspectos do fandom que influenciam a escrita de fanfics;  

- verificar quanto da autoria se pode atribuir tecnicamente à fanfic writer e à beta-reader, e 

quanto se pode atribuir ao texto-fonte, contribuindo para as pesquisas sobre paratopia 

criadora. 
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4. RESUMO DO QUE SE REGISTRA NO RELATÓRIO FINAL 

 

 

Com vistas à solicitação de prorrogação desta pesquisa, que se justificará mais adiante, o 

que se registra neste relatório é o conteúdo referente ao Relatório Final, que, em continuidade 

ao que foi apresentado no Relatório Parcial, registra as seguintes atividades:  

 

- Análise dos dados coletados a partir do objetivo geral e dos específicos (especialmente o 

que se refere ao funcionamento da autoria na conjugação dos trabalhos da fanfic writer e da 

beta-reader) 

- Considerações sobre os achados e justificativa para solicitação de continuidade da 

pesquisa por 6 meses. 

 

 

 

Participações em atividades acadêmicas  

 

- Participação como ouvinte na palestra oferecida pelo Fórum de Debates: "A mão, a luva e 

a assinatura: autoria como impostura no romance brasileiro contemporâneo";- 63º Seminário 

do Gel (Grupo de Estudos Linguísticos), realizado na Unicamp, em Campinas, nos dias 06, 07, 

08 e 09 de julho, com apresentação de trabalho na modalidade pôster; 

- Aceite para apresentação de painel no IV Colóquio Internacional de Análise do Discurso, 

que ocorrerá de 02 a 04 de setembro, na UFSCar; 

- Envio de resumos para a 67ª reunião anual do SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso 

da Ciência) e para o VII SEAD (Seminário de Estudos em Análise do Discurso); 

- Coleta de dados mais intensa devido à movimentação dentro dos fandoms 

(principalmente das séries televisivas “Hannibal” e “Doctor Who”), em âmbitos internacional e 

nacional, respectivamente;  

- Curso das seguintes disciplinas: 

     060348A - discurso literário: criação, edição e consumo  

062561A - estudos linguisticos: discurso 

 

Ambas as disciplinas são relevantes ao projeto de modo que, na primeira, trabalhamos com 

todas as questões levantadas por este relatório, a partir de conceitos e hipóteses presentes em 
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“Discurso Literário”, de Dominique Maingueneau, livro fundamental para nós, uma vez que é 

dele que partem dois dos três conceitos utilizados para esta análise: Discurso Constituinte e 

Paratopia Criadora.  

A segunda disciplina é muito relevante para nós, uma vez que, nela, tem-se uma base geral 

da história e do funcionamento da Análise do Discurso.  

 

Participação em grupo de pesquisa  

 

Participei das reuniões do Grupo de Pesquisa COMUNICA – reflexões linguísticas sobre 

comunicação (CNPq/UFSCar), e dos seminários de pesquisa havidos no fim do semestre.  

Coordenado pelos Profs. Drs. Luciana Salazar Salgado e Luiz André Neves de Brito: 

 

o Comunica mantém uma perspectiva discursiva ao voltar-se para as 

inscrições linguísticas na comunicação, o que implica estudar as 

materialidades da cultura. Trata-se, portanto, de um fórum permanente 

sobre objetos discursivos característicos do período que vivemos, que é 

abordado da perspectiva de Santos (2000) como período técnico-científico 

informacional, isto é, como conjuntura altamente tecnificada, na qual se 

instaura a hegemonia do conhecimento científico, fartamente distribuído 

por mediações editoriais variadas, em fluxos intensificados de informação – 

tanto no que tange aos conteúdos informados quanto às estruturas formais 

que os dispersam, também elas informacionais, como é o caso das 

plataformas de base algorítmica. Com essa orientação, o grupo de pesquisa, 

que recebe também pesquisadores de outros grupos em seus encontros de 

estudo, trata, sobretudo dos fluxos de texto na sua relação com a atual 

divisão do trabalho intelectual, de modo que interessam fundamentalmente 

os processos de criação, de edição e as mediações constitutivas. Assim, 

temos consolidado nossos trabalhos em torno de reflexões sobre: (i) as 

diversas escritas profissionais e seus processos de edição, visando 

compreender a autoria e a leitura como lugares discursivos correlatos e 

implicados em mediações variadas, considerando a cibercultura; (ii) as 

materialidades do discurso literário, visando estudar a produção, a 

circulação e as transmidiações de obras e objetos correlatos, a elas 

associados. Para tanto, nos reunimos em torno de textos que pautam 

reflexões sobre a comunicação no mundo contemporâneo – não 

necessariamente textos de comunicação, não exatamente teorias de um 

campo específico, e a amplitude desse território parece pertinente na 

medida em que, estribado em questões fundamentais da linguística, 

permite tratar fenômenos de língua e linguagem na sua relação com 

elementos extralinguísticos, investigando práticas novas, retomando 

conhecimentos fundadores, abordando problemáticas que se põem como 

cruciais não só aos pesquisadores e profissionais da linguagem, como a 

qualquer cidadão que assuma sua condição de partícipe na construção social 

e política das comunidades em que vive, isto é, sua condição irredutível de 

interlocutor. (Cf. http://grupodeestudoscomunica.blogspot.com.br/ e anexo 

1) 

http://grupodeestudoscomunica.blogspot.com.br/
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5. DESENVOLVIMENTO DO RELATÓRIO FINAL  

 

Atualmente, as expressões literárias se dão de formas que não poderíamos imaginar há 50 

anos. Ou poderíamos? Henry Jenkins fala com detalhes, em seu livro Textual poachers – 

Television fans and participatory culture (2013), sobre como as comunidades – os fandoms – já 

existiam há tempos, desde que a televisão se popularizou (e muito provavelmente até antes, 

mas de formas diferentes, de difusão mais discreta). O que acontece na contemporaneidade é 

que, com o auxílio da web 2.0, essas comunidades discursivas ganharam uma dimensão 

mundial. Por conta dessa difusão planetária, se convencionou dentro dessa grande 

comunidade produtora de textos e que a comunicação e a escrita seriam feitas 

preferencialmente em língua inglesa tanto no Tumblr quanto no AO3 (é válido lembrar que 

essa organização é recente; cf. Relatório Parcial, p. 22).1 

São nesses espaços que a literatura de fã se produz efetivamente. Jenkins (2013) aponta:  

 

(...) fãs não podem, como um grupo, serem apontados como 

intelectualmente inferiores; frequentemente, eles são pessoas 

extremamente educadas e articuladas que vêm da classe média, pessoas 

que deveriam fazer outras coisas que nãogastar seu tempo construindo 

interpretações elaboradas de programas televisivos. (...) O que não pode ser 

mostrado como ignorância deve ser lido como perversão estética. (JENKINS, 

2013, p 18)
2
 

Se fãs realmente não são intelectualmente inferiores, como Jenkins aponta, e muitas vezes 

eles são pessoas “extremamente educadas e articuladas”, então por que, ao invés de cometer 

tais “perversões estéticas” do texto-fonte, essas pessoas não criam suas próprias histórias, 

como seus próprios personagens? Bem, a explicação é simples: muitas vezes, quem faz parte 

dessas comunidades discursivas não está satisfeito com o que o texto-fonte produz. Quando 

um ship3 não faz parte do canon4, por exemplo, e as interações entre os personagens no texto-

fonte são reduzidas, os fãs tomam para si o direito de reescrever essa cena de modo 

satisfatório, em grupo ou não, para satisfazer o fandom. Se tal cena for reescrita 

satisfatoriamente, ela pode, inclusive, se tornar fanon.  Temos um exemplo: em uma cena da 

série Teen Wolf (Jeff Davis, 2011-atualmente, MTV) no quarto episódio da terceira temporada 

                                                           
1
 Existem, é claro, publicações em todas as línguas nesses sites, mas a grande maioria é feita, de fato, 

em língua inglesa; todo o material analisado, portanto, se apresentará nessa língua.  
2
 Tradução nossa: “(...) fans cannot as a group be dismissed as intelectually inferior; they often are highly 

educated, articulate people who come from the middle classes, people who ‘should know better’ than 
to spend their time constructing elaborate interpretations of television programs. What cannot be 
dismissed as ignorance must be read as aesthetic perversion.” (JENKINS, 2013, p. 18) 
3
 Abreviação de “Relationship”, ou seja: o nome dado à uma relação específica entre duas personagens. 

4
 Material que vem inalterado do texto fonte. 
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– parte A, a personagem Derek Hale atira agressivamente um copo contra a personagem Isaac 

Lahey. Isaac havia sofrido abusos de seu pai, fato que faz com que o fandom fique bastante 

superprotetor quanto à personagem. Assim, apesar das boas intenções de Derek  ao tentar 

afastar a personagem Isaac de si, o fandom não aceitou a cena muito bem, criando diversos 

finais alternativos para ela, mudando as reações de ambas as personagens. Aqui, temos os 

comentários em uma dessas fanfics onde as reações de Isaac foram mudadas:  

 

 

Screenshot 1: Comentários em uma fanfic (Fonte: http://archiveofourown.org/works/857858 Ultimo 

acesso: 25 jun. 2015) 

 

Como se pode perceber pelo diálogo, a autora da fanfic (que faz o segundo e o quarto 

comentários5) diz que pensou ser necessário algum insight, “canon ou não”, sobre o que a 

personagem pensou e sentiu no momento da ação, e a pessoa que faz o terceiro comentário 

diz “isso realmente era necessário no fandom”: esse tipo de interação é uma das razões pelas 

                                                           
5
 Diálogo, tradução nossa: “De nada! Tive que escrever isso... Eu acho que nós (o fandom) precisávamos 

de algum insight, canon ou não, na cabeça de Isaac durante a cena. Fico feliz que você tenha gostado!” 
 
“Nós definitivamente precisávamos disso no fandom.” 
 
“Eu pensei nisso, também. A cena pareceu incompleta sem algum tipo de diálogo interior.” 
 
“Boa história, mas que cliffhanger, eu espero que você continue para ver a reação de Scott e Stiles” 

http://archiveofourown.org/works/857858
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quais se escrevem fanfics, afinal; pelo que os fãs, como espectadores, creem que precisam e 

não recebem de seus texto-fontes. Eles têm o poder de mudar o destino de personagens 

completamente, de forma que a interação com o texto-fonte se torne satisfatória para quem 

está do outro lado da tela, criando outra dinâmica, ao ponto de espectadores assistirem aos 

filmes ou séries, ou mesmo lerem livros, já pensando no que pode ser modificado de forma a 

agradar ou atender às necessidades do fandom – uma prática que indicia o valor de coesão do 

fandom que, assim, nos aprecer poder ser referido como uma comunidade discursiva. E o que 

é mais interessante, ao contrário do que se pode pensar, em muitos dos casos os fãs não 

fazem isso como uma forma de diminuir o trabalho dos autores ou como um reclame por 

ajustes em pontos defeituosos; isso é feito como uma forma de complemento, enriquecimento 

do texto-fonte. O caso acima, por exemplo, recebe o nome de “final alternativo” dentro da 

comunidade discursiva exatamente por não anular o texto-fonte, mas, antes, oferecer mais 

uma opção para quem ficou insatisfeito com uma certa passagem. Entendemos, com isso, que 

assim os fãs operam a partir do espaço associado no espaço canônico, conforme as defnições: 

 

O ‘espaço canônico’, que recobre quase todos os textos do regime elocutivo, 

é o espaço saliente; ele repousa numa dupla fronteira: entre os actantes do 

mundo ficcional e o autor, de um lado, e entre ‘inscritor’ e ‘escritor’-

‘pessoa’, do outro
6
. Ele não se reduz a um espaço em que mundos ficcionais 

teriam um ‘eu’ referencialmente ao do outro autor. Isso parece 

relativamente evidente no caso de textos narrativos homodiegéticos [um só 

mundo da obra], bem mais do que no caso de textos líricos, por exemplo. 

(MAINGUENEAU, 2012, p. 144)  

(...) A natureza do espaço associado varia de acordo com o espaço canônico. 

O principal papel dos gêneros dedicatórios do século XVII, por exemplo, 

acompanha certo estatuto do escritor, ao passo que a importância dos 

manifestos nos séculos XIX e XX é indissociável da existência de um campo 

literário que tende à autonomia. (MAINGUENEAU, 2012, p. 144) 

 

Assim, o espaço canônico diz respeito aos textos referidos como obra, a produção autoral 

que, conforme registramos no Relatório Parcial, num paradoxo constitutivo, se define como 

obra: institui o autor sem o qual ela própria não se instituiria. Este é, aliás, um dos tópicos que 

entendemos merecer aprofundamento em futuras pesquisas, posto que aponta para a fluidez 

de frotnerias caraterísticas da producão editorial hoje.  

                                                           
6
 Cf. Relatório Parcial, p. 25 



11 
 

No caso que submetemos a estudo7, essa questão do borramento das fronteiras entre 

espaço canônico e espaço associado abre para outra: seria possível considerar a série Desolate 

literatura? Até o momento, a série em sua totalidade possui 523.387 palavras escritas. Livros 

de ficção (novelas ou romances) têm entre 18.000 e 150.000 palavras escritas por livro (Cf. 

http://www.conversacult.com.br/2013/12/quantas-palavras-um-livro-famoso-tem.html); 

apenas uma das fanfics da série não chega às 18.000 palavras, e somente por ser uma one-

shot8. “Tamanho”, portanto, não pode ser levado em conta para desconsiderar esta fanfic 

como literatura.  

Conteúdo, talvez? Se mudássemos os nomes das personagens para nomes que não 

fizessem parte do canon da série Teen Wolf, não seria possível – a menos que se fizesse parte 

do fandom – dizer que uma obra tem a ver com a outra. O enredo da fanfic enveredou por 

caminhos tão diferentes do enredo da série que não se pode mais relacionar ambas tão 

diretamente: a fanfic se tornou algo diferente do exemplo de final alternativo mostrado há 

pouco. Ou seja, alcançou um certo grau de singularidade na próprio trama. 

Poder-se-ia afirmar, então, que a fanfic não pode ser considerada literatura pela falta de 

um tratamento editorial; mas isso não é possível, porque esse tratamento existe. Essa autora, 

especificamente, tem mais de um beta-reader trabalhando junto de si para construir sua 

história (“aspectos do conteúdo”)  e seu texto (“aspectos da forma”).  E trabalham balizados 

por todo o funcionamento desse universo de fãs: há ditames a seguir, metas a delimitar, 

expectativas a atender. Aí se configura a especificidade da mediação editorial de que 

participam beta-readers, os leitores preparadores (que retomam os copidesques e revisores 

das práticas editoriais há muito estabelecidas – ver, por exemplo RUGONI, 2015). 

 

A mediação das beta-readers 

                                                           
7
 O caso submetido a estudo se refere a série de fanfics “Desolate”, publicada no site AO3, escrita pela 

autora Vague_Shadows. A partir do material fornecido por ela, temos a possibilidade de analisar como 
se dá a mediação editorial dessas obras derivadas em suas várias fases, desde a escrita até a publicação. 
Cf. Relatório Parcial, p. 9-10.  
8
 Segundo o Fanlore, uma one-shot (ou standalone) é “uma fanfiction que está completa em e de si 

mesma, sem prequelas ou continuações, e não faz parte de uma série em curso ou de um universo 
compartilhado. O autor pode colocar ‘1/1’ no cabeçalho para indicar que esta será uma história de uma 
parte, e é isso. Histórias standalone podem ser de qualquer tamanho, mas elas geralmente são postadas 
de uma só vez, e não separadas em partes e postadas serialmente. Estas histórias são frequentemente 
chamadas de one shots ou one offs.” (fonte:http://fanlore.org/wiki/Standalone  ultimo acesso: 02 jul. 
2015, tradução nossa) 
 
“fanfiction story is one that is complete in and of itself, without prequels or sequels, and is not part of an 
ongoing series or shared universe. The author may put "1/1" in the header to indicate that there is only 
going to be one part of the story, and this is it. Standalone stories may be of any length, but they are 
usually posted all at once, and not broken up into parts and serially posted. 
These stories are also often called one shots or one offs.”  

http://fanlore.org/wiki/Standalone
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Deve-se considerar, primeiramente, que nem toda mediação se dá da mesma forma; não 

há uma fórmula pronta para que a mediação seja feita. No mundo das fanfics, todo processo 

está diretamente ligado a como a beta-reader e a autora se relacionam como pessoas: elas são 

amigas, conhecidas ou se conheceram apenas por meio da fanfic? Têm afinidades dentro do 

fandom? Quais afinidades? Outros fandoms em comum além do fandom da fanfic que está 

sendo betada? São um grupo ou trabalham sozinhas? Trabalham sozinhas dentro de um 

grupo? O que é o foco da mediação: gramática, conteúdo, ambos?   

Vague_Shadows tem uma beta-reader que, para além de ser alguém que revisa seu 

trabalho, é uma leitora que faz um trabalho de coxia, alguém que literalmente ajuda a 

preparar a versão beta, testando a história antes que ela vá a público, sugerindo mudanças, 

adições ao plot, cliffhangers9 (coisa pela qual a série de fanfics é conhecida, inclusive), cortes 

de cena, enfim; melhorias em geral que nem sempre têm a ver com correções.  Ela diz:  

 

Minha atual beta, Pippa, me ajuda a revisar, mas mais do que tudo ela 

garante que eu não me adiante no plot. Eu ainda dirijo as coisas, em grande 

parte, mas quando eu corro, ela me encoraja a desacelerar, a colocar mais 

descrições, a explicar mais claramente as motivações por trás de certo ator. 

O que digo é que ela tem um ponto de vista melhor do que o meu porque 

eu uso meus "óculos de autora" todo o tempo; eu sei em minha cabeça 

como a história funciona, e às vezes eu pulo ou deixo detalhes sem querer, 

porque eu não estou olhando para isto como uma pessoa de fora. Ela 

também olha a gramática e a ortografia, é claro, mas eu disse a ela que eu 

prefiro que ela me ajude a focar no plot e nas personagens e em ter certeza 

de que estamos alcançando o tom e o plot que nos propusemos a alcançar. 

E então, as vezes é tão simples quanto eu mandar uma mensagem que diz 

"Eu acho que isso precisa de outra coisa" ou "Eu não tenho certeza de que 

gosto dessa versão", e ela me fará perguntas sobre o que eu escrevi para me 

ajudar a explorar e expandir a cena.
10

  

 

                                                           
9
 Segundo o Fanlore, website da Organization for Transformative Works que reúne conhecimento sobre 

o mundo dos fãs, em um sistema parecido com o da Wikipédia, “cliffhanger” é quando uma cena ou um 
episódio termina abruptamente, sem resolução.  
10

 Tradução nossa do original: “My current beta, Pippa, helps me proofread, but more than anything she 
makes sure that I don't run away with myself on the plot.  I still largely steer things, but when I'm 
speeding through, she encourages me to slow down, to put in more descriptions, to more clearly explain 
the motivations behind certain actor.  We say that she's got a better vantage point than me because I 
have my "Author glasses" on all the time; I know in my head how the story works, and sometimes I skip 
over or leave out details without meaning to because I'm not looking at it as someone from the outside.  
She also looks for grammar and spelling of course, but I've told her I'd rather her help me focus on the 
plot and the characters and making sure we've achieving the tone and plot we set out to.  And then 
sometimes it's as basic as me shooting a message that says "I think this needs something else" or "I'm 
not sure I like this version" and she'll ask questions about what I've written to help me explore and 

expand the scene.” (mensagem enviada em 6 jan.2015, de arebutvagueshadows@gmail.com para 
amanda.guimaraes@live.co.uk) 
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Vague_Shadows descreve parte de seus ritos genéticos editoriais: fala sobre seus processos 

não-escriturais em conjunto, relativos à preparação desses textos que mais tarde virão a ser 

publicados. O resultado desse processo eleva seu trabalho aos olhos do público leitor, 

devolvendo à autora a dedicação que ela coloca em suas histórias; e isso não seria possível 

sem a figura da beta-reader, que é quem avaliza essa dedicação, fazendo com que a fanfic 

ganhe cada vez mais pregnância dentro do fandom. Importante registrar que, junto a outros 

motivos importantes, como a postagem regular e a manutenção ou finalização da história: 

leitores tendem a montar uma fanbase mais fiel a boas fanfics que não são abandonadas sem 

finalização; a fanfic pode ser bem escrita, mas se não há a manutenção da relação beta/autora 

> fandom, a fanbase não se mantém.  

Para que os leitores saibam que existe uma beta-reader operando no tratamento editorial 

da fanfic, algumas medidas têm de ser tomadas: muitas vezes, a autora projeta seus 

agradecimentos nas notas antes ou depois das fanfics. No caso de Vague_Shadows, a todo 

novo capítulo ela escreve agradecimentos, muitas vezes (mas não sempre) específicos àquela 

parte da história. Outros autores podem apenas comentar no primeiro ou último capítulo das 

fanfics.  Aqui, temos alguns exemplos:  

 

 
Screenshot 2: Compilação de diversos agradecimentos a beta readers, retirados de diferentes capítulos 

da série Desolate, de Vague_Shadows 

 

Todas as notas são referentes a capítulos diferentes e beta-readers diferentes, sempre 

feitas ao final dos capítulos. Como dito anteriormente, esse reconhecimento é extremamente 

importante não só para a beta-reader, que recebe o crédito por seu trabalho, mas também 

para a autora, que acaba conferindo a si mesma uma imagem de seriedade e 

comprometimento com a história e com os fãs, nesse acordo tácito em que ela pode 

desenvolver uma história que pouco tem a ver com o texto-fonte, mas ainda assim ser aceita 

pelo fandom como partícipe, e ser apreciada em grande escala pelos fãs.  
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Essa apreciação vai além da vaidade. Toda uma validação do próprio trabalho de escrita 

importa. Os fandoms fazem parte de uma cultura marginal, e frequentemente  não são vistos 

com seriedade. No meio geek11, que agora está na moda,os fandoms fazem parte de sua base. 

Mas por muito tempo, nem os geeks nem as fangirls foram bem vistos. Jenkins anota a esse 

respeito:  

 

"(...) um homem se casou na Disney usando um uniforme da Federação [dos 

Planeta Unidos] e sua noiva "Trekkie" usou nada mais anda menos que 

orelhas Vulcanas de borracha. Tais detalhes, ainda que corretos, são 

seletivos, oferecendo uma imagem distorcida de sua comunidade, 

moldando a realidade de sua cultura para se encaixar nos estereótipos já 

postos pelos escritores e leitores da Newsweek. O texto e as imagens 

configuram sua credibilidade de fatos aparentemente 'naturais' oferecidos 

por fotografias e citações, tendo, ainda, efetivamente um papel importante 

no ajuste de tais 'fatos', a uma 'mitologia' maior sobre identidade de fãs 

(Barthes, 1973)." 
12

 

 

Esse descrédito com o qual toda essa comunidade tem que lidar torna, então, a validação 

por meio da apreciação balizadora de quem conhece muito bem todo esse universo de valores 

e práticas crucial.  A beta-reader tem um papel essencial nisso; esse passo em direção a uma 

profissionalização dentro da comunidade discursiva mostra ao mundo fora do fandom que 

tudo o que se produz ali é sério. De fato, a maioria das fanfic writers não se considera 

profissional, ao menos no início, mas o material submetido a circulação no fandom não pode 

ser produzido com descuido, exatamente pelo fato de o mundo em geral não tratar o texto-

fonte com o respeito e o cuidado que os fãs creem que ele merece. Para um fã, trabalhar com 

o texto-fonte é pisar em solo sagrado, e fazê-lo descuidadamente é cometer o maior dos 

sacrilégios.  

No cenário brasileiro (que é um dos casos nos quais se produz fanfics em português, mas, 

quando o faz, se utiliza de outras plataformas que não o Tumblr e o AO3), nascem as ripagens. 

O termo vem do inglês “RIP – rest in peace”, ou “descanse em paz”. Essas práticas se 

desenvolvem sobre  fanfics consideradas ruins, mal escritas, de forma violenta, esboçando 

                                                           
11

 Geek é um anglicismo e uma gíria inglesa que se refere a pessoas peculiares ou excêntricas, obcecadas 
por tecnologia, eletrônica, jogos eletrônicos ou de tabuleiro, histórias em quadrinhos, livros, filmes, 
animes e séries. (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Geek. Último acesso em 23 jun. 2015) 
12

 Tradução nossa do original: (...) one man was married in Disneyland wearing a Federation uniform and 
his “Trekkie” bride wore (what else), rubber Vulcan ears. Such details, while no doubt accurate, are 
selective, offering a distorted picture of their community, shaping the reality of its culture to conform to 
stereotypes already held by Newsweek’s writers and readers. The text and captions draw their 
credibility from the seemingly “natural” facts offered by the photographs and quotes, yet actually play 
an important role fitting those “facts” into a larger “mythology” about fannish identity (Barthes, 1973). “  
(JENKINS, 2013, p. 11) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Geek
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uma edição pública em que se marcam erros gramaticais, escrita inconsistente ou falhas de 

plot imperdoáveis. É uma prática que despedaça, dilacera fanfics não-betadas.  

Esse tipo de discurso de ódio é geralmente rechaçado no cenário internacional, onde a 

cultura do “no-hate” é muito mais forte; no cenário internacional, se prega que críticas 

precisam ser feitas com carinho e cuidado, de modo a não desencorajar novas escritoras, mas 

fazê-las melhorar para que elas possam produzir para o fandom, com o fandom e dentro do 

fandom. Para isso, se oferecem “serviços” de betagem; auxílio conforme o procurado por meio 

de posts no tumblr, comentários em fanfics de outras escritoras que já têm betas, notas em 

suas próprias fanfics perguntando aos leitores se eles conhecem alguma beta ou sugestões dos 

próprios leitores, indicando betas ou se oferecendo para o serviço.  

Betas não precisam ter experiência prévia, podem ou não escrever suas fanfics e podem ou 

não ter uma formação no “mundo real” relacionada à mediação editorial. O único pré-

requisito efetivo para que se faça a betagem é a paixão compartilhada pelo fandom, pelo ship 

ou pelo personagem principal, e um senso de desafio que instigue a autora, como 

Vague_Shadows diz que suas betas o fazem, criando inputs, resolvendo situações ou 

levantando questões que ela jamais teria visto sozinha, como seus “óculos de autora”.  

 

 

Fiadora ou Inscritora? Ambas! 13 

 

 

Discursivamente, a beta-reader pode se encaixar em dois nichos diferentes, cujas funções 

são parecidas. O primeiro é o nicho de autor-responsável – fiador. Maingueneau define: 

 

A primeira dimensão, a mais evidente sem dúvida, é a da instância do 

estatuto historicamente variável que responde por um texto. Poderia ser 

denominada de ‘autor-responsável’. Ele não é nem o enunciador, correlato 

do texto, nem o produtor em carne e osso, dotado de um estado civil. Essa 

instância não tem nada de especificamente literária, uma vez que ‘ser o 

autor de um texto’ vale para qualquer gênero de discurso; além disso, ela 

pode, segundo os gêneros de textos, corresponder a dispositivos muito 

variados. (MAINGUENEAU, 2010, p. 30) 

 

Como já mostrado, as beta-readers têm essa função de (co)autor-responsável: elas não são 

propriamente “o enunciador, correlato do texto, nem o produtor em carne e osso”, mas são 

elas que, sem sombra de dúvida, respondem pelo texto junto da autora, em certa medida,  

                                                           
13

 Sempre referido no feminine porque, apesar de existirem fanfic writers e beta-readers do sexo 
masculino, se canonizou o uso dos termos no feminino pela grande massa de escritoras e betas 
mulheres. 
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como um editor tal como delimitado desde o século XIX (Cf. BRAGANÇA, 2005). Uma vez que é 

de conhecimento geral que existe uma beta-reader trabalhando junto da autora, na testagem 

de uma versão beta, isto é, quase pronta pra ir a público mas susctível de ajustes e 

intervenções de variada extensão, a responsabilidade sobre o texto passa a ser da beta, dos 

fios soltos da história aos erros gramaticais, independente do real grau de envolvimento da 

beta com o texto. Karpovich esclarece: 

 

Embora a autora não tenha nenhuma obrigação de usar qualquer sugestão 

da beta-reader, a comunidade espera que os esforços da beta-reader sejam 

reconhecidos. É costume que os autores incluam o nome da beta-reader nas 

informações do cabeçalho que precedem o texto de verdade da história. 

Essa convenção informal se estende para não simplesmente listar a beta-

reader, mas agradecê-la; a combinação de agradecimentos e a comum 

proximidade espacial entre o nome da beta-reader e o título da história é 

um indicador sutil da notoriedade que a comunidade confere ao papel da 

beta-reader dentro do todo o processo de criação da fanfic.
14

 

 

Verifica-se, nesse caso, aquilo de que tratamos no Relatório Parcial, ao paresentar a 

fundamentação teórica que conduziu ao recorte hora em análise: temos a instância inscritor, 

constituinte do trio de instâncias que dão base para a paratopia criadora (cf. Relatório Parcial, 

especialmente p. 13). A instância ligada ao trabalho com o texto, com a escritura 

propriamente, portanto ligada aos gestos responsáveis pela – literalmente – inscrição, por 

como se trabalha a materialidade linguística do texto. E as beta-readers trabalham nessa 

instância autoral, como um revisor faria, auxiliando a autora a trabalhar o texto de forma que, 

como Vague_Shadows colocou, alguém que não possua os “óculos de autora” possa dar 

opiniões valiosas sobre o texto, elevando-o ao melhor que pode ser. Por exemplo, o trecho a 

seguir suscita uma discussão na qual a autora precisa que a beta-reader trabalhe no texto 

junto de si para que uma solução seja posta:  

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Tradução nossa do original: Although the fan author is under no obligation to use any of the beta 
reader's suggestions, the community does expect the beta reader's efforts to be acknowledged. It is 
customary for authors to include the name of the beta readers in the header information that precedes 
the actual text of the story. This informal convention extends to not merely listing the beta reader, but 
thanking her; the combination of the thanks and the usual spatial proximity of the beta reader's name to 
the title of the story is a subtle in dicator of the prominence that the community invests in the role of 
the beta readers within the overall process of creating fan fiction. (KARPOVICH, 2006, loc. 2509) 
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Derek’s so distracted by the words, by what it reveals about the horrible thoughts 
still trapped in  Stiles head after all this time, that he almost misses his chance to react 
when Beta’s claws leave his right shoulder and swipe toward his throat.  Panicking, 
Derek bucks, rolling toward his left to unseat Beta’s position on top of him, howling as 
Beta fights to keep him down and Derek’s left shoulder pops from its socket.  He 
manages to send a solid kick that knocks Beta back.   

Quadro 1: Excerto do Capítulo 15 de Divided, fanfic da série Desolate, escrita por Vague_Shadows. 

 

Vague_Shadows tem dúvidas sobre como identificar qual das personalidades da 

personagem principal da série está aparecendo no momento, como veremos no trecho a 

seguir. Com isso, sua beta-reader pergunta: Bom, Derek [um dos dois pares românticos da 

personagem principal] acha que essa personalidade é Stiles, Beta ou Extreme Wretch? [três das 

personalidades da personagem principal]. Então, a autora esclarece: Bom, ele se chamou de 

Beta alguns segundos atrás... Então, eu estou inclinada para “Beta15”? Já que Derek está 

tentando se lembrar de não combatê-lo? Com isso, a beta-reader dá a palavra final: Então eu 

prefiro Beta, eu diria. 

  

Ritos genéticos editoriais 

 

No Relatório Parcial, apontamos o funcionamento dos ritos genéticos – editoriais ou não 

(cf. Relatório Parcial, p. 13), como conjunto de práticas que efetivamente assumidas ou apenas 

projetadas, configuram o modo de preparo da situação de escrita e da própria escrita, enfim. 

Segundo o raciocínio que desde os primeiros desenvolvimentos apresentamos, nesta altura 

parece muito claro que podemos apontar a beta-reader como peça central dos ritos genéticos 

da autora em tela; da mesma forma que ela pode só conseguir escrever ouvindo música, ou 

em um café, por exemplo, criando uma rotina de trabalho, ela também precisa sempre da 

interlocução da beta-reader para que seu ciclo de trabalho se complete e seu texto possa ser 

publicado. Mas mais do que isso: sem a beta-reader, não existem os ritos genéticos editoriais 

nesse ambiente de criação. Para atestar isso, propomos observar alguns exemplos do 

tratamento entre beta-reader e autora, destacando que essa interação, além de se refletir na 

inscrição como materialidade, como vimos se dá também no que a teoria refere como 

isntância “pessoa” da paratopia criadora, isto é, no vivido que, não coincide com a figura de 

autor mas a alimenta, dela faz parte.  

Veremos, então, algumas imagens e tabelas que demonstram o funcionamento dessa 

criação da qual falamos até o momento.  

                                                           
15

 Neste caso, o nome da personagem, não a beta-reader. 
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Screenshot 3: Entrada no tumblr de Vague_Shadows relatando parte de sua rotina de escrita via 

fotografia (Fonte: http://vague-shadows.tumblr.com/post/120034695344/serious-writing-time-mostly-

because-the-ac-is-out Último acesso: 25 jun. 2015) 

 

Comentário Beta-Reader Autora 

Chapter 10 ----  so potential outline for the 
rest of Divided starting from 
here PS. no one has ever 
been able to get me to write 
anything out like this before--
much less ENJOY doing it :) so 
best Editor ever award to 
you, dude :D 

I’ve played with the idea of 
Beta getting flashes of other 
personalities to fuel the 
confusion, jealousy, and 
disgust building in him, so we 
could just write a flash of it 
into the next time he comes--
-actually I kinda like that 
better I think--not ruining 
sexytimes with Beta’s 
appearance; 

That sounds like really really 
nice :D :D my ultimate dream 
of course would be for Stiles 
to suddenly fade in in the 
middle of it and just be really 
happy. 

---- 

Chapter 13 
kid!stiles needs to come 
back, but need to find 
motivator 

 it doesn't make sense for 
kid/stiles to appear after 
stilinski. because i think to 
you it means that stiles is 
moving down in personality 
function when he's that 
personality.  

sorry, it's not really clear, but 
Stiles will leave the video, but 
Stilinski won't come to see it 
just yet...so we go from Stiles 
to kid!stiles; and so we'll 
have heard the video from 
Stiles' POV and then STilinski 

http://vague-shadows.tumblr.com/post/120034695344/serious-writing-time-mostly-because-the-ac-is-out
http://vague-shadows.tumblr.com/post/120034695344/serious-writing-time-mostly-because-the-ac-is-out


19 
 

will just mention it during his 
appearance after kid!stiles 

Stilinski comes instead of 
Stiles - like Stiles got the 
message, but still didn’t think 
he’s the one who should be 
with the family 

YAAAASSSS!!!!!! ---- 

maybe Stilinski suggests it to 
Stiles via another video--or 
just talks into the mirror 
because STiles will get the 
memory? 

dude this is brilliance ---- 

he doesn’t know which 
version of Stiles was ready to 
die to save him, but he can’t 
have anyone else dying 
because of him, and he’s 
ready to try anything, and 
Isaac has been studying this 
shit for years and there’s not 
a traditional, clinical way that 
he can see that is a match for 
all the supernatural level 
trauma stiles has been 
through and maybe it’s time 
to fight fire with fire? PLUS 
maybe Stiles’ body won’t 
heal because Damon is still 
kinda sorta driving inside and 
doesn’t want to heal because 
he could maybe hurt Derek if 
he did; so they decide to risk 
the supernatural option and 
hope for the best because 
they don’t know how else to 
save Stiles? 

this is like the best thing I 
have ever heard and I love it 
to death, yes yes yes exactly 
yes 

WOO! :D LET’S DO THIS SHIT 
:D 

you could start over almost - 
bet they could let me go 
easier than you; they’d let 
me go live with Dad and Dad 
wouldn’t be alone anymore, 
and he wouldn’t look at you 
like you’re breaking his heart 
all the time.  you could make 
him smile more, and Derek 
and Isaac wouldn’t have to 
worry about you anymore; 
they could just keep Addie 
and Collin.” 

1. MY HEART 
 
3. i don’t think that’s vain at 
all :) 

2. God if these are your 
reactions I can’t fucking wait 
to get comments :P lol sorry 
if that sounds vain; I don’t 
mean it to be; I just 
thoroughly enjoy watching 
people react how I hoped 
they would :P  

maybe in Stiles’ mind the 
catatonic one is really one 

BEKA. This is amazing. Its 
perfect. 

good because I was like – 
shit, how the fuck do you 
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that like curls in a ball and 
cries and mutters “how do 
we fix us” over and over? or 
something? 

fight a catatonic person lol 

wounds heal as Stiles gets 
past personalities? 

I love that so much I’m a big fan of pairing 
physical and psychological 
signs :D 

and then HERE COMES 
STILINSKI TO OFFER STILES 
AND HAND UP AND DUN 
DUN DUNNNNNNNN….he 
realizes that Beta wasn’t the 
hardest one to beat after all 

OH MY GOD OH MY GOD *cackles, dances, trips over 
own foot but continues to 
dance anyway* 

Tabela 1: Interações entre autora e beta-reader no esboço do plot de Divided. 

 

A partir da tabela de interações acima, podemos notar alguns pontos essenciais nos ritos 

genéticos editoriais de Vague_Shadows. Para começar, a natureza do conteúdo da tabela: ela 

parte de um arquivo que se encontra nos anexos do Relatório Parcial (cf. Relatório Parcial, p. 

45-53). Esse arquivo trata de um esboço do plot geral da fanfic Divided, constituinte da série 

Desolate, e é relevante já por seu formato: beta-reader e autora trabalham juntas desde o 

planejamento da história até sua execução de fato.  

Analisemos, então, as interações na ordem da instância “pessoa” da paratopia criadora, 

como proposto. Note-se que as interações não se dão com falta de profissionalismo, de forma 

alguma, mas têm um tom mais íntimo do que seriam em uma relação estritamente contratual, 

o que não é da natureza das interações de fanfic writers com beta-readers. Por exemplo, o uso 

constante de emojis como “: )” ou “:D” , apontam para uma relação mais informal e mais 

pessoal, indicando também o uso de uma linguagem que ambas dominam.  

Então, temos certas demonstrações de animação e apreciação que só podem se concretizar 

em um ambiente onde ambas as partes estejam confortáveis e compartilhem o entusiasmo 

por algum tópico. Por exemplo, na última entrada da tabela, temos a seguinte interação: então 

LÁ VEM STILINSKI PARA OFERECER STILES E MÃOS PARA CIMA E DUN DUN DUNNNNNNNN... 

ele percebe que Beta não foi o mais difícil de derrotar afinal. A beta-reader responde, 

entusiasmada: AH MEU DEUS AH MEU DEUS e a autora, descontraída, insere a ação *ri alto, 

dança, tropeça no próprio pé mas continua a dançar de qualquer jeito*, festejando o alcance 

do trabalho que juntas realizaram.  
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O fandom: uma comunidade discursiva 

 

O tipo de interação citado acima adiciona qualidade à versão final do texto, que acaba por 

ser acolhido pelo fandom, recebendo críticas positivas, de leitores engajados, que ficaram 

emocionados com as conduções narrativas:  

 

 

Screenshot 4: Compilação de comentários referentes à série Desolate no tumblr da autora 

16
Vague_Shadows. As imagens utilizadas, neste caso, são conhecidas como “reactions”, ou seja, imagens 

no formato .gif que servem para expressar reações à todo tipo de informação. 

 

É possível dizer que o trabalho que a autora e a beta-reader produzem repercute no 

fandom de forma (geralmente) positiva e de grande impacto emocional. Karpovichaponta:  

 

Qualquer consideração das práticas sociais do fandom online revelam a 

complexidade do engajamento entre normas sociais e textuais da 

comunidade e as competências tecnológicas que permitem a existência e o 

desenvolvimento da comunidade. Entretanto seria ilusório tentar 

                                                           
16

 É comum que autores tenham tumblrs relacionados à sua escrita e tumblrs diferentes para seus 
assuntos pessoais.  
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apresentar uma visão utópica sem reservas do impacto da tecnologia no 

fandom online, porque fatores tecnológicos determinam não só os tipos de 

interação disponíveis para membros da comunidade, mas também o nível 

individual do acesso do fã a práticas comunitárias.
17

 

 

Esse engajamento por meio de novas tecnologias assinalado por Karpovich, para além do 

que exploramos sobre a web 2.0 no Relatório Parcial, quando tratamos da sociedade da 

cibercultura mais amplamente (ver, por exemplo, SALGADO; ANTAS, 2011), está muito 

presente em práticas do fandom em geral. Aqui, temos alguns exemplos relacionados à obra 

de Vague_Shadows comprovando esse ponto:  

 

 

Screenshot 4: Gifset
18

 referente à série Desolate 

                                                           
17

 Tradução nossa do original: “Any consideration of the social practices of online fandom reveals the 
complexity of the engagement between social and textual norms of the community and the 
technological competences that enable the community's existence and development. However it would 
be fallacious to try to present an unreservedly utopian view of the impact of technology on online 
fandom, because technological factors determine not only the kinds of interaction available to member 
of the community, but also the individual fans' level of access to community practices.” (KARPOVICH, 
2006, loc. 2495) 
18

 Gifset é o nome dado a um conjunto de imagens no formato .gif que, quando relacionadas a fanfics, 
são retiradas do texto-fonte e reorganizadas de modo a ilustrar não o próprio texto-fonte, mas sua obra 
derivada, ganhando, assim, um novo propósito.  
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Screenshot 5: Gifset referente à série Desolate 
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Screenshot 6: Gifset referente à série Desolate 

 

A produção criativa de tais gifsets, a partir tanto do texto-fonte quanto da série de fanfics, 

só é possível pelo uso das competências tecnológicas possuídas pelos integrantes do fandom: 
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a partir de recortes em imagens do texto-fonte e, por vezes, inserção de texto, é possível 

produzir ilustrações para as modificações feitas no mesmo por meio da fanfic, de modo que a 

apropriação se consume: tais imagens já não pertencem mais à organização cenográfica criada 

pelo texto-fonte; agora, é referente aos recortes criados pela fanfic.  

Essa apreciação, entretanto, não é totalmente gratuita. Dentro das normas da comunidade 

discursiva, há uma política muito forte de no-hate, o significa que críticas negativas (como as 

ripagens citadas anteriormente) não são bem-vindas dentro da comunidade. Críticas 

construtivas sempre são extremamente apreciadas, mas a partir do momento em que há 

desrespeito, é muito provável que o fandom se una a fim de combater tal prática.  

O no-hate não é a única prática que aparece com força dentro dos fandoms. Práticas de 

resistência são muito comuns; geralmente, a resistência tem a ver com algo causado pelo 

texto-fonte ou quem o governa. Recentemente, o fandom da série Hannibal, transmitida 

atualmente pela NBC, exemplificou largamente tais práticas de resistência. Com o 

cancelamento iminente da série pela emissora que a transmitia, o fandom, nesse caso junto 

dos produtores e criadores da série, se organizou, a partir de redes sociais como tumblr, 

twitter e facebook, para tentar convencer outras emissoras de continuar a transmitir a série.  
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Screenshot 7: Organização social dos fãs da série Hannibal no tumblr como prática de resistência ao 

cancelamento da série. Nota-se o número de notas que as postagens receberam (10.830 e 2.554) 
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Screenshot 8: Organização social dos fãs da série Hannibal no tumblr como prática de resistência ao 

cancelamento da série. 

 

 

Os anexos (2) contêm mais imagens representativas dessas práticas de resistência. O ponto 

em expor esses dados é deixar claro como os fandoms se tratam de uma comunidade 

discursiva  com uma organização social própria e regras tácitas, de modo a, por meio de redes 

sociais, serem capazes de fazer com que uma rede como o Netflix ou a Amazon (redes de 

transmissão de séries e filmes online) considerem, realmente, salvar uma série que foi 
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cancelada em outra emissora por “falta de audiência”. Muitos ainda se surpreendem com a 

força coletiva dos fandoms, mas, com sorte, essa mentalidade começará a mudar logo.  
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Com o levantamento de dados, podemos ver, agora, que a escrita de fanfics é um 

processo criativo que, apesar de ser uma obra derivada, leva em si muito da autoria 

que analisamos a partir do conceito de paratopia criadora. Com isto, podemos 

estabelecer, então, o diagrama da paratopia de Vague_Shadows, levando em conta 

tudo o que sabemos agora sobre seu processo criativo, incluindo, principalmente, a 

atuação de suas beta-readers em seu trabalho e o tipo de relação que a autora 

mantém com elas:  

 

 

 

 

Seu trabalho no nível inscricional nos é mais visível do que os outros, por meio não 

somente do trabalho de mediação de suas beta-readers, mas do tempo, volume e 

qualidade de seu trabalho que é mostrado aos seus leitores.  

Depois, temos a instância “escritor”, que nos é trazida pela forma como 

Vague_Shadows divulga o seu trabalho, sempre se valendo de seu pseudônimo, a 

ponto de criar um ponto de contato específico como autora, criando mitos de sua 

autoria, por exemplo, apesar de nos deixar conhecer a pessoa por trás do pseudônimo, 

fornecendo seu blog pessoal com nome, fotos e afins.  
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Mostramos, também, a partir do desenvolvimento desta pesquisa, ao menos um 

começo de sistematização do funcionamento discursivo e social dos fandoms, de 

modo a pôr em destaque a autoria (em suas várias formas) nessas comunidades que 

nunca param de produzir conteúdos relevantes, e possuem uma força social que vai 

muito além da simples apreciação do texto-fonte.  

Por fim, a partir do conceito de ritos genéticos editoriais, pudemos mostrar, de fato, 

onde e como se dá a atuação das beta-readers e como podem ser variados os tipos de 

betagem, de acordo com o que a autora precisa; tentamos mostrar, portanto, que 

mais do que revisão, uma beta-reader pode participar da criação de uma história de 

modos que um revisor convencional talvez não pudesse e esta é, realmente, a 

intenção de seu trabalho: seu caráter livre e criativo.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O mundo e a cultura de fãs são um universo vasto, e de muitas formas inexplorados 

pela maioria das pessoas, principalmente no meio acadêmico; o funcionamento social 

e discursivo dessas comunidades pode ser muito distinto entre si, mas algo é certo em 

qualquer fandom: por mais que em escassez, haverá a produção de fanfics e outros 

tipos de fanworks. 

Portanto, plataformas como o Archive of Our Own e organizações como a 

Organization for Transformative Works são tão importantes nessa comunidade; elas 

permitem que esses trabalhos se arquivem, se reproduzam e se difundam, 

fortalecendo e incentivando a produção literária por pessoas que talvez, sem isso, 

nunca se interessassem em produzir conteúdos em geral.  

Devemos considerar, portanto, com essa difusão mundial da cultura de fãs, o 

cenário brasileiro, que, nos últimos cinco anos, anda muito mais forte. Por exemplo, 

desde 2014 temos no Brasil a Comic Con Experience: uma convenção que se inspira na 

maior convenção de fãs do mundo, a San Diego Comic Con, que existe desde 1970.  

 

 

Screenshot 9: Website da Comic Con Experience, que acontecerá em dezembro de 2015 

 

Temos também a projeção dos fãs da série Doctor Who que, com a exibição da série 

desde a primeira temporada pela emissora TV Cultura, em comemoração aos dez anos 
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da nova fase da série, andam fazendo eventos quase semanais em todas as lojas físicas 

da Livraria Cultura em São Paulo, de modo a reunir fisicamente os fiéis fãs da série, 

que existe há 52 anos. Tais eventos são divulgados por meio da página Doctor Who 

Brasil, no facebook.  

 

 

Screenshot 10: Fanpage “Doctor Who Brasil”, no facebook.  

Por fim, temos um evento específico que se relaciona diretamente com o objeto 

estudado nesta pesquisa: a mediação editorial no mundo dos fãs.  
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Imagem 1: Banner do evento “Geek & Fandoms”, que trata da influência dos fãs no mercado 

editorial 

 

Concluímos, então, que os fandoms são fonte inesgotável de material para análise – 

e análises relevantes sobre todo o seu funcionamento e como esse funcionamento se 

põe no mundo, influenciando-o das maneiras mais inesperadas; uma ótima razão para 

seguir desbravando esse universo.  
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8. DESEMPENHO ACADÊMICO 

 

Até o fechamento deste relatório, as notas do primeiro semestre de 2015 ainda não 

haviam sido publicadas, então, aqui se apresentam os resultados obtidos durante o 

segundo semestre de 2014. Além das atividades realizadas para este projeto, foram 

cursadas as seguintes disciplinas obrigatórias e eletivas para o 6º período da 

graduação:  

 

- (062863 A) Laboratório 8 – Ênfase II – Meios e materiais instrucionais 

- (063703 A) Introdução aos estudos da língua inglesa II 

- (064319 A) Literatura portuguesa: Modernismo a atualidade 

- (064335 A) Ensino de português para estrangeiros:  Contextos e práticas  

 

Como se pode conferir no Histórico encaminhado anexo a este Relatório, todas as 

disciplinas foram cursadas com bom aproveitamento.  
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9. CRONOGRAMAS  

 

 

Como se pode observar a partir do cronograma abaixo, todas as atividades 

propostas no projeto inicial foram inteiramente cumpridas antes do tempo previsto.  

 

ATIVIDADES 
MESES 

S O N D J F M A M J J A 

Prosseguimento da leitura da 
bibliografia específica 

            

Sistematização dos dados colhidos             

Participação no Grupo de Pesquisa 
Comunica – inscrições linguísticas 
na comunicação (CNPq/UFSCar) 

            

Participação da XVIII Jornada de 
Letras DL/UFSCar 

            

Participação no III Seminário de 
Produção em Linguística – DL 
UFSCar 

            

Participação no 63º Seminário do 
GEL  

            

Participação no XXII CIC – UFSCar*             

Produção do Relatório Parcial             

Produção do Relatório Final             

 

 

A seguir, temos o cronograma proposto para a renovação da bolsa de Iniciação 

Científica. 
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ATIVIDADES 
MESES 

1 2 3 4 5 6 

Prosseguimento da leitura da bibliografia 
específica 

      

Sistematização dos dados colhidos       

Análise dos novos dados       

Participação no Grupo de Pesquisa 
Comunica – inscrições linguísticas na 
comunicação (CNPq/UFSCar) 

      

Participação da XIX Jornada de Letras 
DL/UFSCar 

      

Participação no IV Colóquio Internacional 
de Análise do Discurso 

      

Participação no IV Seminário de Produção 
em Linguística – DL UFSCar 

      

Produção do Relatório Final       

* E eventualmente outros encontros pertinentes à área ou ao tema de pesquisa que lancem 

convocatórias no período. 
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10. CONSIDERAÇÕES 

 

Considerando a característica epistemológica do ponto que foi alcançado pela 

condução da pesquisa - que consistia em partir de um modelo teórico-metodológico 

para estudo do funcionamento da autoria na ordem do discurso, estudando um caso 

típico da contemporaneidade, as fanfics -, acreditamos que o relatório registra um 

avanço merecedor de prorrogação.  

Além disso, a prorrogação permitirá a interação com outros projetos de pesquisa 

dentro do grupo de estudos, promovendo a consonância com o coletivo de pesquisa 

de que participa, como por exemplo o projeto de doutorado do aluno João Thiago 

Monezi Paulino da Silva, “O sintagma "Complexo de vira-latas" atualizado: traços de 

identidade brasileira” e o projeto de mestrado da aluna Claudia Maria de Serrão 

Pereira, cujas informações seguem abaixo:  

 

Publicação D.O.: 15/04/2015; 

Vigência: 15/04/2015 a 28/02/2017; 

Edital RH – Mestrado – Fluxo Contínuo - Edital 001/2015 – I Chamada  
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13. ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0755189120108896 

Espelho referente ao Grupo de Pesquisa Comunica - inscrições linguísticas na 

comunicação 

 

 

Anexo 2 

 

 

 

 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0755189120108896
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Fotos dos dois atores protagonistas da série televisiva do canal NBC, Hannibal, Hugh 

Dancy e Mads Mikkelsen com uma placa que mostra a tag usada no Twitter e no 

Tumblr em protesto ao fim da série. 
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Anexo 3 

Pôster apresentado no 63º Seminário do GEL  

 


