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1. RESUMO DO PROJETO 

 

Tendo como base o quadro teórico de Análise do Discurso de tradição francesa, em 

especial o conceito de ritos genéticos proposto por Dominique Mainguenau (2008), 

complementado pela leitura de Salgado (2011), que propõe o conceito de ritos 

genéticos editoriais e, a partir dos dados já levantados nos relatórios Parcial e Final I 

sobre o funcionamento da mediação editorial nas fanfics (ficções escritas por fãs), no 

sentido de sistematizar de onde vem, por quem é feita e qual o impacto dessa mediação na 

comunidade leitora de fanfics, agora procuramos esclarecer esse funcionamento nos 

fandoms (comunidades de fãs com interesses similares, que interagem e participam de 

discussões ou trabalhos criativos) de maneira mais abrangente, por meio da 

sistematização das plataformas utilizadas por essas comunidades (noção muito 

importante para nós nesta fase da pesquisa) e, por meio deste esclarecimento, 

mostrar o que afirma tais comunidades como discursivas, passando por conceitos 

como o de cultura livre (Lessig, 2005) para o aprofundamento nas questões de autoria 

sempre presentes em qualquer produção de conteúdo feita dentro da cultura de fãs 

em plataformas como o Tumblr e o Archive of Our Own.   
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2. RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A 

PRORROGAÇÃO 

 

Acrescentam-se às atividades registradas em relatórios anteriores (Parcial e Final):  

- Leitura e fichamento das leituras complementares a essa fase da pesquisa;  

- análise dos novos dados, referentes à proposta de conteúdo desta fase da pesquisa; 

- participação em evento com apresentação de trabalho na modalidade “pôster”.  
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3. INTRODUÇÃO: RETOMADA DOS RELATÓRIOS ANTERIORES 

 

A cultura de fã cresce exponencialmente, se apropriando de práticas criativas variadas 

para contribuir com sua produção. Ao longo dos trabalhos registrados nos Relatórios 

Parcial e Final, pudemos começar a sistematizar uma reflexão teórica de parte desse 

processo criativo: a escrita de fanfics e as atividades de mediação editorial.  

No Relatório Parcial, descrevemos a sistemática atual das plataformas mais utilizadas 

no mundo de fãs, com vista a compreender, por meio de seu funcionamento, quais são 

as condições de produção de conteúdo criativo nesse ambiente, mantendo o interesse 

sempre na produção de fanfics. As plataformas analisadas foram os websites Archive 

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

sem fins lucrativos criada de fãs para fãs, e o Tumblr, rede social de microblogging 

criada em 2007 por David Karp e atualmente pertencente à companhia Yahoo!.  

O funcionamento do Archive of Our Own (doravante referido como AO3, abreviação 

oficial) se dá em torno da postagem e sistematização de fanfics (em sua grande 

maioria; há a possibilidade de postagem de podfics ou imagens) de acordo com seus 

fandoms e ships (cf. Relatório Parcial, p. 19). Ao longo do tempo, muito poucas 

mudanças foram feitas na estrutura e funcionamento da plataforma; o mesmo não 

pode ser dito sobre o Tumblr. Muito de sua estética inicial continua mais ou menos 

igual, mas ao longo dos últimos dois ou três anos, várias pequenas mudanças foram 

feitas de modo a adicionar novas funções à plataforma. Desde a última descrição (Cf. 

Relatório Parcial, p. 20-21), a maior mudança foi a adição da função “chat”: a facilidade 

para o envio de mensagens produz (se não de forma imediata, produzirá ao longo do 

tempo, se se repetirem os fenômenos já conhecidos de interação) uma mudança 
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drástica na forma como os usuários se comunicam, uma vez que agora há a 

possibilidade de se ter longas conversas privadas de maneira instantânea; 

possibilidade que as outras funções do website não ofereciam, fazendo com que os 

usuários, quando sentindo necessidade de conversas mais dinâmicas, migrassem 

parcialmente para outras plataformas como o Facebook.  

A observação dessa sistemática nos levou à análise de como as fanfics possivelmente 

se estabeleceriam como uma prática literária. O ponto chave para qualquer conclusão 

nesse sentido é o conceito de interpretação: se utiliza, majoritariamente, o material 

canônico fornecido pelo texto-fonte para que uma interpretação própria desse 

conteúdo ganhe corpo. Digo majoritariamente porque, por vezes, se podem utilizar 

elementos não fornecidos no texto-fonte, mas algo dito pelo autor em uma entrevista 

ou, no caso de meios visuais, alguma informação (canônica ou não) fornecida por um 

ator ou produtor, juntamente com os elementos adicionados pela própria fanfic 

writer, que contribuem para que sua criação, apesar de composta em cima de um 

texto-fonte pré-estabelecido, seja única.  

Temos registrado brevemente o caso da trilogia 50 Tons de Cinza nos relatórios 

anteriores (Cf. Relatório Parcial, p. 23), de EL James; série mundialmente famosa, que 

partiu de fanfics da série de livros Crepúsculo, de Stephanie Meyer, alcançando 

sucesso de vendas maior do que o texto-fonte em que se baseou.  

Com todas essas informações sistematizadas, começamos a introduzir a análise de 

elementos da cultura de fã a partir de conceitos do teórico Dominique Maingueneau. A 

primeira análise configura um breve comentário sobre a constituência no discurso de 

fã (Cf. Relatório Parcial, p. 24).  
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A seguir, demos introdução a uma análise baseada nos conceitos de paratopia criadora 

e ritos genéticos procurando verificar sua aplicabilidade no caso das fanfics, estudando 

a autoria da fanfic writer Vague_Shadows, nas três instâncias cosntitutivas de sua 

paratopia (escritor, inscritor e pessoa) e apontando brevemente os ritos genéticos de 

Vague_Shadows comparados aos de outra autora, Telera (Cf. Relatório Parcial, p. 25-

27).  

Por fim, no Relatório Final registramos as atividades que compõe uma análise mais 

aprofundada e detalhada do processo sugerido pelo título do projeto, com foco nas 

atividades da beta-readers, revisoras das versões autorais beta, considerando-as como 

partícipes do o processo de mediação editorial típico da cultura de fã hoje.  

A partir da base teórica estabelecida no Relatório Parcial, pudemos desenvolver a 

análise no corpo do Relatório Final: como se dá, efetivamente, a mediação editorial no 

mundo dos fãs e qual é a função das beta-readers nessa dinâmica – em breves linhas, 

trata-se de uma revisão avalizadora, que atribui valor à criação submetida a esse crivo.  

Para introduzir a análise, falou-se um pouco sobre os conceitos de espaço canônico e 

espaço assosciado, mostrando-se a produtividade desses conceitos no estudo das 

comunidades discursivas que são os fandoms, na medida em que ajudam a explicar a 

imbricação de práticas que fazem a autoria se estabelecer de fato (Cf. Relatório Final, 

p. 8-11) – práticas em comunidade que não se restringem a comunidades online. Como 

citado no relatório anterior (Cf. Relatório Final, p. 31), no caso da cena brasileira, os 

encontros físicos de fãs vêm ganhando força, principalmente com a realização anual da 

Comic Com Experience desde 2004, insipirada na San Diego Comic Com (SDCC), que 

existe desde 1970 nos Estados Unidos e é referência para os encontros de fãs ao redor 

do mundo, tendo começado, como o nome sugere, com fãs de quadrinhos, 
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modificando seu funcionamento conforme o funcionamento dos fandoms foi 

mudando , atendendo agora a fandoms de todas as ordens (quadrinhos, séries, filmes, 

livros).1 

A partir disso, entramos na análise que é o que o título deste projeto propõe: a 

mediação das beta-readers. Aqui, retomamos o que a autora das fanfics tem a dizer 

sobre a necessidade dela por esse segundo (ou terceiro, ou quarto) olhar antes de 

publicar seu trabalho:  

 

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.2 

                                                           
1 Para mais informações sobre convenções em geral e seu funcionamento, consultar o verbete no 
Fanlore. Disponível em: <http://fanlore.org/wiki/Category:Conventions> Último acesso: 03 de Março de 
2016 
2 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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A afirmação da autora guia toda a nossa análise, visto que é onde podemos apontar o 

porquê da demanda por essa figura que, além de trabalhar na revisão gramatical de 

um texto escrito é uma parte do fandom, tanto quanto a autora, e, por isso, é capaz de 

oferecer inputs, soluções ou alternativas importantes para a construção da história, 

que circulará numa comunidade que opera com fortes restrições avaliativas da 

legitimidade da fanfic; há uma liberdade maior do que a liberdade entre um revisor e 

um autor nos termos mais habituais (Cf. Rugoni, por exemplo), por exemplo, uma vez 

que a criação de qualquer coisa dentro de um fandom faz parte de um processo 

criativo coletivo, de forma direta ou indireta, levando a uma relação de criação muito 

mais próxima e cheia de opiniões abertamente reconhecida pela fanfic writer (Cf. 

Relatório Final, p. 13).  

O próximo tópico é dedicado a trabalhar com como aspectos de conceitos diferentes 

propostos por Dominique Maingueneau que acabam se encontrando na figura da 

beta-reader, de forma ou outra. Os conceitos são os de fiador (autor-responsável) e 

inscritor (a instância da paratopia que descreve a presença mais direta no texto em si), 

e ilustramos o que podem significar por meio de exemplos de conversas entre nossa 

fanfic writer e sua beta-reader (Cf. Relatório Final, p. 17). 

Desenvolvemos, sobre essas bases, uma análise mais aprofundada sobre o outro 

conceito proposto já no título: ritos genéticos editoriais; neste caso, aplicados aos 

fandoms. Temos uma série de exemplos da aplicação do conceito ao processo criativo 

de Vague_Shadows, seja por meio de seu texto escrito ou por meio do registro visual 

de como é seu ambiente criativo, seus hábitos, a materialidade de sua relação com sua 
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beta, enfim: tudo o que o conceito de ritos genéticos editoriais propõe (Cf. Relatório 

Final, p. 17-20).  

Por fim, temos uma clarificação breve sobre o conceito de comunidades discursivas, 

que será retomado neste relatório; o que temos lá, porém, é uma clarificação sobre 

esse conceito nas plataformas utilizadas nos dias de hoje: aqui, retomaremos 

brevemente toda a história das plataformas utilizadas na web 2.0 e como isso afetou 

as comunidades criativas discursivas que conhecemos como fandoms.  
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4. OBJETIVOS  

 

Objetivo Geral 

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

foco no tratamento de textos. 

 

Objetivos Específicos 

-  Problematizar as categorias da tradição de estudos dos processos criativos; 

- contribuir para estudos de um universo de criação distinto de fenômenos já 

amplamente categorizados pela tradição da Teoria Literária e por diversos 

desenvolvimentos nos Estudos da Linguagem; 

- identificar os aspectos do fandom que influenciam a escrita de fanfics. 
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5. ENCAMINHAMENTO DA ANÁLISE: ACRÉSCIMOS AOS RELATÓRIOS 

ANTERIORES 

 

Fandoms Como Comunidades 

 

Comecemos com uma afirmação: fandoms não se compõem de uma pessoa só. E, por 

mais que possa soar uma afirmação um tanto quanto arrogante, impossível que um 

fandom se componha de menos do que duas pessoas, e há um motivo muito simples 

mas crucial para que isso aconteça dessa maneira: a produção criativa nesse grupo de 

pessoas que possuem o mesmo interesse só se dá por ser feita em comunidade.  

Agora, o que consideramos como comunidade? Taiye Selasi, escritora radicada nos 

Estados Unidos, propõe, em uma palestra chamada “Não me pergunte de onde venho, 

me pergunte onde sou local”, que deu ao Ted Talks (2015, disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=gT5OpU2PlS4>. Último acesso: 29 de Fevereiro 

de 2016), que o que forma uma comunidade tem a ver com o que torna alguém local, 

isto é localizado em seus rituais, suas relações e suas restrições em comum com 

outros, ou seja, o que fazem no dia a dia, os hábitos que moldam suas experiências 

diárias baseados em aprendizados marcantes de uma vida inteira, as pessoas que 

estão suficientemente presentes para interferirem em como esse indivíduo se 

relaciona com o mundo, e o que restringe esses hábitos e relações. Ora, não é isso o 

que pauta as relações dentro de um fandom? Os ritos genéticos de um fã?  

Como já havíamos esboçado nos relatórios anteriores e retomamos brevemente na 

introdução deste, o que dá força para um fandom é seu caráter interativo: apesar de 

produções como as fanfics serem por muitas vezes feitas por uma só pessoa em sua 

fase primária, de criação, esse indivíduo só chega a esse ponto por meio da influência 
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de seu meio, do que poderíamos chamar de sua comunidade discursiva. Maingueneau 

(1997), nosso teórico de base, formulador dos conceitos mobilizados nesta pesquisa, 

define:  

 

A noção de “prática discursiva” integra, pois, estes dois elementos: por um 

lado, a formação discursiva, por outro, o que chamaremos de comunidade 

discursiva, isto é, o grupo ou a organização de grupos no interior dos quais 

são produzidos, gerados os textos que dependem da formação discursiva. A 

"comunidade discursiva" não deve ser entendida de forma excessivamente 

restritiva: ela não remete unicamente aos grupos (instituições e relações 

entre agentes), mas também a tudo que estes grupos implicam no plano da 

organização material e modos de vida. (MAINGUENEAU, 1997, p. 56) 

 

Retomando a citação: uma comunidade discursiva não remete unicamente aos grupos 

em si, mas também a tudo que estes grupos implicam no plano da organização 

material e modos de vida: então, uma comunidade discursiva se forma por seus rituais, 

suas relações e suas restrições?  

Mais adiante, nos desdobramentos teóricos que propomos com base nesta noção de 

base, propomos uma adição à noção de comunidade que estamos tentando construir 

neste relatório: o conceito de comunidade interpretativa. O conceito é proposto 

inicialmente por Stanley Fish, e aqui trazemos uma citação de Luanda Schramm, que é 

doutora em Ciência Política pela Universidade de Brasília, que define o conceito para 

auxiliar na análise:  

 

Comunidades interpretativas caracterizam-se por comunhão de propósitos e 

práticas no uso da mídia. Elas estruturam respostas ao conteúdo midiático, 

que correspondem a sistemas de sentido e esquemas narrativos específicos. 

“As comunidades interpretativas e seus membros são definidos por sua 

localização e funções sociais e pelas tradições culturais, convenções e 

sentidos que as unem”. (SCHRAMM, 2005, p. 9 apud JENSEN, 1987, p. 29) 
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Cremos que essa noção refina um pouco o que vimos entendemos por fandom como 

uma comunidade, uma vez que, para ser uma comunidade discursiva, um fandom, de 

fato, se caracteriza por uma comunhão de propósitos e práticas no uso da mídia, se 

valendo de sistemas de sentido e esquemas narrativos específicos para a criação dos 

conteúdos que pautam a produção criativa dessas comunidades. Tendo em mente 

como esses conjuntos de fãs se tornam comunidades nesses termos teóricos, 

verificaremos esse funcionamento na prática por meio da linha do tempo da produção 

desses conteúdos na web 2.0.  

Segundo o Fanlore (wiki organizada pela Organization for Transformative Works, 

mesma organização que criou ao AO3), a plataforma mais relevante e mais antiga 

entre as utilizadas pelos fandoms digitalmente organizados em grande escala foi o 

LiveJournal. Criado em 1999 por Brad Fitzpatrick, a plataforma trazia novidades que 

mudavam a relação que as pessoas tinham com as atividades de fãs: no fim da década 

de 1990, já era possível pesquisar por fanfics na internet, por exemplo, sem precisar 

contar com a ajuda de outro fã que já conhecia algum zine para descobrir novas 

histórias. Com o LiveJournal, essa pesquisa não só foi facilitada: a conexão com outros 

fãs foi mantida por meio da lista de amigos disponibilizada pelo website, algo que não 

acontecia com as outras plataformas que ofereciam serviços de blog, como o Blogger, 

o que contou para a escolha de uma plataforma e não da outra exatamente pela 

preservação do senso de comunidade, tão caro para as pessoas envolvidas em 

atividades de fãs.  

O LiveJournal tinha, e ainda tem, um funcionamento muito próprio: layouts específicos 

do website, a já mencionada lista de amigos que cria um feed na página inicial do 
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usuário, ícones para personalizar posts e comentários em thread, como os utilizados 

até muito pouco tempo atrás no Tumblr. 

Por ser uma plataforma de fácil acesso e que atendia tão bem às necessidades dos fãs, 

entre 2000 e 2001 a migração para o LiveJournal foi massiva. O que levou a plataforma 

a começar a utilizar invite codes (códigos enviados para permitir o ingresso no website) 

para ter um controle melhor de seu crescimento. Então, por muito tempo, a única 

forma de conseguir uma conta no LiveJournal era por meio desses raros códigos, e, por 

mais que isso tenha retardado um pouco o crescimento dos fandoms, a comunidade se 

fortaleceu: se um amigo fornecesse um desses códigos, a pessoa que o recebeu muito 

provavelmente não só faria parte daquela comunidade discursiva, mas também 

contribuiria de alguma forma. Alguns fãs, inclusive, faziam questão de entregar os 

códigos para seus autores favoritos, de forma que sua presença se consolidasse na 

comunidade ao mesmo tempo em que o acesso a seus trabalhos fosse facilitado.   

Tais trabalhos, porém, não tinham um sistema de organização que funcionasse para os 

fandoms; isso começou a ser solucionado pelos próprios fãs a partir de 2002. Lugares 

centralizados começaram a ser criados para as atividades de fãs, fossem eles blogs 

pessoais ou impessoais ou a partir do uso da função "Comunidade".  

Essa função nos interessa muito uma vez que, como seu próprio nome já diz, trata-se 

de uma função que possibilita a reunião de indivíduos de modo a facilitar o 

desenvolvimento de coletivos criativos de todos os tipos dentro dos fandoms. Nas 

comunidades que utilizavam o LJ code (como o LiveJournal, Journalfen e 

InsaneJournal), fãs se reuniam em comunidades online para compartilhar fanworks, 

discutir textos-fonte, debater e criar amizades – ou inimizades. Qualquer usuário pode 

criar uma comunidade no LiveJournal, e essa comunidade pode ser aberta ou fechada 
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(membros podem ser aceitos automaticamente ou por meio de moderação). Por seus 

temas, algumas comunidades se restringiam por idade ou por amizades anteriores, e 

algumas abriam seus posts para todos, enquanto outras restringiam os posts a alguns 

membros e moderadores. 

Os tipos de comunidades encontradas eram: newsletter (comunidades que 

compilavam links com uma variedade de fanworks postados sobre um tema específico 

regularmente), fic finding (espaços para os leitores procurarem por fanworks de um 

fandom ou tema específicos), noticeboard (espaços para escritores anunciarem novos 

trabalhos em um fandom específico), recs (comunidades que forneciam 

recomendações programadas por vários "recomendadores"), flashfiction 

(comunidades onde fanfics curtas eram escritas a partir de um prompt temático), 

capslock (comunidades para gritar, literalmente), daily (comunidades feitas para posts 

regulares de imagens relacionadas a um certo tema), fandom wank (comunidades 

feitas para apontar e ridicularizar qualquer coisa considerada, segundo os parâmetros 

da comunidade, digna de ser ridicularizada), stamping (comunidades para decidir com 

que personagem um fã se parece mais), meta (feitas para a postagem de não-ficção e 

de artigos e teorias feitos por fãs sobre os mais diversos fandoms), screencap 

(comunidades para capturas de tela em massa) e multifandom resource communities 

(comunidades para fãs procurando por ajuda ou orientação). 

Com todos esses recursos, o LiveJounal se manteve como o centro das atividades de 

fãs até que, por volta de 2012, o Tumblr o ultrapasou. Em várias ocasiões em que 

houve conflitos sérios entre a plataforma e os usuários por conta de mudanças e 

censura de conteúdo postado pelos usuários, fãs ameaçaram abandonar o LiveJournal 

em favor de outras plataformas que atendessem a suas necessidades: a partir do 
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momento em que se convenciona em qualquer fandom que uma plataforma não 

atende mais a suas necessidades, essa comunidade interpretativa tem grande 

tendência de migrar para lugares onde suas produções criativas funcionem melhor.  

As comunidades discursivas, que, segundo as entendemos aqui, são, neste caso, 

também interpretativas, nessa época vindas do LiveJournal, migraram tanto para o 

Tumblr quanto para o AO3: essas duas plataformas são utilizadas em conjunto, uma 

vez que a organização textual do Tumblr não é muito propícia para a organização e 

continuidade na postagem de fanfics, mas é perfeita para a divulgação, enquanto o 

AO3 propicia todo o aparato necessário para a publicação e organização de histórias, 

mas não propicia uma função que permita posts serem feitos para um comunicado 

breve ou coisa semelhante. Embora no LiveJournal ambas as coisas fossem 

encontradas no mesmo espaço, o dinamismo no funcionamento do Tumblr e a 

organização do AO3 se tornaram muito mais atraentes para as comunidades, que, 

agora, têm a possibilidade de alcançar todo o fandom por meio de tags nos posts (cf. 

Relatório Parcial, p. 21), ampliando o impacto de qualquer acontecimento dentro de 

um fandom: por meio desse recurso, textos são gerados, compartilhados, modificados 

dentro de um grupo que cultiva uma dada formação discursiva e pode contribuir para 

novas criações, novas discussões, novas teorias, falando uma mesma língua 

independentemente de suas nacionalidades (que, geralmente, costumam ser 

variadíssimas); o que têm a dizer afeta diretamente todos os outros membros de sua 

comunidade, estejam eles cientes disso ou não, nos levando de volta ao ciclo proposto 

por Selasi: os rituais, relações e restrições, que invariavelmente formam uma 

comunidade. Nesse caso, o que realmente importa é o senso consciente de 

comunidade, de trabalho em equipe.  

 Cultura... Livre?  

 

Dentro de um universo em que a criação se dá a partir de textos-fonte, o conceito de 

“liberdade criativa” é sempre amplamente discutido, dividindo opiniões para o bem e 

para o mal, envolvendo tanto fãs casuais quanto criadores de conteúdos, produtores 

de séries/filmes, atores e músicos. Lawrence Lessig assim definiu cultura livre:  
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Uma cultura livre apoia e protege criadores e inovadores. Faz isso 

diretamente, garantindo direitos de propriedade intelectual. Mas também 

faz isso indiretamente, limitando o alcance desses direitos, para garantir que 

os criadores e inovadores subsequentes permaneçam tão livres quanto 

possível do controle do passado. Uma cultura livre não é uma cultura sem 

propriedade, da mesma forma que um mercado livre não é um mercado 

onde tudo é grátis. O oposto de uma cultura livre é uma "cultura de 

permissão", na qual os criadores só criam com a permissão dos poderosos 

ou dos criadores do passado. (2005, p. 26) 

 

Cultura livre é, portanto, uma cultura em que há a liberdade de criação embora o 

conceito de propriedade se mantenha: uma fanfic não deixa de ter um autor por ter 

sido criada a partir de uma comunidade que toma um texto-fonte como ponto de 

partida, mas quem tem a propriedade dessa história não é quem fez o texto primeiro, 

que deu a ideia para a obra que se produz num segundo momento. Não é preciso a 

permissão do autor de um livro, por exemplo, para se escrever fanfics. Bem... Pelo 

menos não na maioria das vezes. Anne Rice, autora de “As Crônicas Vampirescas”, 

dentre outras obras, declarou em seu site oficial há alguns anos:  

 

Eu não permito fanfictions. Os personagens têm copyright. Me irrita 

terrivelmente a mera ideia de fanfictions com os meus personagens. Eu 

aconselho meus leitores a escreverem suas histórias originais com seus 

próprios personagens. É absolutamente essencial que respeitem meu 

desejo. (Anne Rice, Fanlore, 2000)3 

 

Essa prática não é exatamente incomum da parte de autores, mas há poucos tão 

incisivos quanto Anne Rice, que já chegou a processar fãs pela escrita de fanfics 

                                                           
3 Tradução nossa do original: “I do not allow fan fiction. The characters are copyrighted. It upsets me 
terribly to even think about fan fiction with my characters. I advise my readers to write your own 
original stories with your own characters. It is absolutely essential that you respect my wishes.”  
Disponível em: <http://fanlore.org/wiki/Anne_rice>. Último acesso: 29 de fevereiro de 2016. 

http://fanlore.org/wiki/Anne_rice
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utilizando suas personagens e fez com que todas as fanfics referentes às Crônicas 

Vampirescas fossem retiradas do site Fanfiction.net, um dos mais proeminentes até 

hoje.  

Em contrapartida, há autores relevantes que apoiam completamente essa prática 

criativa, como JK Rowling, autora da série Harry Potter (dentre outras obras). Ela 

declarou para a BBC por meio de um porta-voz de seu agente literário em 2004:  

 

Ela se sente lisonjeada que pessoas queiram escrever suas próprias 

histórias. (...) Sua preocupação seria a de ter certeza de que isso continue a 

ser uma atividade não-comercial para garantir que os fãs não sejam 

explorados e que isso não seja publicado estritamente como uma edição 

impressa tradicional. (JK Rowling, BBC, 2004)4 

 

É válido lembrar que, geralmente, as atitudes são mais liberais ou mais restritivas 

dependendo da mídia em que o texto-fonte foi publicado: escritores tendem a 

“proteger” mais seus trabalhos de fanfics, talvez por ambos serem escritos; por isto os 

exemplos de declarações vieram de duas autoras mundialmente famosas, com 

fanbases fortes e criativas espalhadas pelo mundo inteiro. Dentre os autores mais 

famosos que não concordam com a produção de fanfics, para colocar a problemática 

em termos leves, temos George RR Martin, autor das Crônicas de Gelo e Fogo, sucesso 

explosivo no mundo inteiro tanto por seus livros quanto pela série televisiva produzida 

pelo canal pago HBO, e Marion Zimmer Bradley, autora da série As Brumas de Avalon, 

que também foi traduzida para as telas no início dos anos 2000 em forma de filme 

(embora, em seu caso, haja controvérsias sérias que não cabem neste estudo, mas 

                                                           
4 Tradução nossa do original: “She is flattered people wanted to write their own stories. (...) Her concern 
would be to make sure that it remains a non-commercial activity to ensure fans are not exploited and it 
is not being published in the strict sense of traditional print publishing”. Disponível em: 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/3753001.stm> Último acesso: 29 de fevereiro de 2016 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/3753001.stm
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podem ser encontradas no Fanlore5). Além de JK Rowling, autora da série Harry Potter, 

outros grandes nomes que apoiam a escrita de fanfics são Sir Arthur Conan Doyle, 

autor de Sherlock Holmes, Neil Gaiman, autor de The Sandman, American Gods (que, 

enquanto esse relatório é escrito, está sendo adaptado para a TV), dentre outros, e 

Bernard Cornwell, eminente autor de várias séries de fantasia. É claro: dentre os 

apoiadores, bem como mostrado pela fala de JK Rowling citada acima, os autores que 

apoiam a escrita criativa de seus fãs a partir de seus personagens não desejam que 

haja lucro monetário a partir de suas criações: voltamos às questões sobre Cultura 

Livre. Mas creio que essa seja a maior diferença entre os autores que apoiam fanfics e 

os que desprezam essas produções. No caso dos que apoiam, vemos claras marcas de 

uma cultura livre, caracterizada por seu caráter inovador ao passo que, no caso dos 

que não apoiam, vemos uma cultura de permissão, onde a criação só pode se dar (se 

puder) com permissão dos “criadores do passado”.  

Que fique claro: entendemos que todo autor tem pleno direito de agir como desejar 

frente a sua obra, tendo ele uma postura mais livre ou permissiva, como desejar. Neste 

relatório nos interessamos apenas em contrapor tais ocorrências de forma a 

sistematizar o funcionamento desse novo modo de fazer literatura, dessa abertura 

para obras derivadas que podem, como já citamos o caso de “50 Tons de Cinza” em 

relatório anterior (Cf. Relatório Parcial, p. 23), transcender livremente o âmbito das 

fanfics e, com a mudança de alguns detalhes simples como os nomes das personagens 

principais, se tornarem algo próprio, que responde por si mesmo e tem seu próprio 

copyright.  

 

                                                           
5Disponível em: <http://fanlore.org/wiki/Marion_Zimmer_Bradley_Fanfiction_Controversy> Último 
acesso: 29 de fevereiro de 2016.  
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Influência Reversa 

 

Durante toda a pesquisa, ressaltamos quais e quão importantes são as influências do 

texto-fonte nas produções criativas dos fãs. Mas há algo que não discutimos e que é 

tão, se não mais importante do que esse retorno da comunidade de fãs: como suas 

práticas discursivas e criativas afetam quem está envolvido na constituição do texto-

fonte.  

O que acontece mais comumente é que autores e produtores façam alguma mudança 

relativa ao rumo que a história toma, algo relacionado às personagens (de interesses 

amorosos a ressurreições) ou algum tipo de mudança no cenário. Uma adaptação de 

um gênero comum das fanfics para o texto-fonte, porém, não é algo que se vê todos 

os dias.  

Stephenie Meyer, autora da série de livros Crepúsculo, lançou recentemente (no final 

de 2015) uma versão recontada de sua história. Ora, isso não é tão progressista assim, 

pode-se pensar. Errado: essa recontagem, chamada “Vida e Morte” na tradução 

brasileira?, trata de um genderbent (mudança dos gêneros das personagens) quase 

completo das personagens; apenas o pai e a mãe da protagonista na história original 

tiveram seus gêneros preservados.  

O genderbent é comum em fanfics, em edits de gifs no Tumblr, em jogos de RPG 

alternativo... E se já é progressista junto aos fãs, quando uma autora renomada em seu 

gênero traz isso para sua obra, o resultado é explosivo. Com essa manobra criativa, 

Stephenie Meyer revolucionou sua obra: a maior crítica à Crepúsculo é o fato de Bella, 

sua protagonista, ser a imagem da mocinha indefesa que precisa ser protegida por ser 

príncipe (vampiro) encantado; mas quando quem precisa ser protegido é o 
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protagonista, o mocinho, novas questões – importantíssimas – são propostas, uma vez 

que essa troca não costuma ocorrer na tradição formal, ainda mais se tratando de uma 

série de livros cuja popularidade é tão grande e os personagens pareciam, até então, 

tão cristalizados para os fãs no canon (o que ocorre nos fandoms não tem a intenção 

de alterar o canon, embora boas surpresas como essa possam ocorrer de tempos em 

tempos). 

A obra ainda é muito recente para que se analise consistentemente sua repercussão, 

mas temos aqui algumas capturas de tela que mostram alguns dos tipos de reação 

causados na fanbase do Tumblr, e como esses fãs já se reapropriam dessa obra, tão 

mais parecida com o seu tipo de escrita do que uma escrita de texto-fonte:  

 



23 
 

Figura 1: Opiniões de fãs sobre o novo livro de Stephenie Meyer, Vida e Morte, no Tumblr 
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Foram selecionados três comentários representativos dos mais comuns: apreciações 

do tipo de conteúdo do livro, comentários sobre a autora e sugestões de fanfics 

baseadas nas personagens com ships que não existem no texto-fonte original. Isso 

posto, fica a questão: considerando o funcionamento dos fandoms, como 

representado acima, pode-se dizer que a autora de “Vida e Morte” faz parte da 

comunidade discursiva suscitada pela sua obra?  

Embora inicialmente não fosse assim, a formação discursiva em que a autoria (a gestão 

da paratopia criadora, como desenvolvido nos relatórios precedentes) de Meyer 

aparenta ter características das produções de seus fãs. É verdade, ela não tem o 

mesmo modo de vida de seus fãs (a autoria cosntituída sob a rubrica Stephenie Meyer 

tem muito mais de escritor e pessoa do que de inscritor, enquanto seus fãs fazem o 

caminho inverso), mas sua escrita caminha para isto.: um novo trabalho inscricional 

põe questões sobre a obra “original”, sobre a prórpia noção de origem. 

 

 

Considerações Finais  

 

Ao longo dos dezoito meses de realização desta pesquisa, levantamos dados guiadas 

pelo que o título do projeto propunha: uma mediação editorial de indivíduos que 

trabalham voluntariamente como segundos olhos para a constituição de autorias de 

escritoras consagradas dentro de uma comunidade universal de partilha e criação. 

Mas, após sistematizarmos a descrição de ferramentas e práticas que compõem o 

funcionamento dessa relação, as questões propostas tomaram uma proporção 

inesperada, abrangendo não só essa relação escritora/revisora, mas a relação de toda 

uma comunidade viva e producente que, a cada dia, cresce, muda e influencia o modo 
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de fazer literatura, a partir do que o modo de fazer televisão e música, de acordo com 

preferências, renovando questões sobre a produção de conteúdos baseados no que já 

se produz – no caso estudado, dentro dos fandoms há tempos. 

O que podemos concluir aqui, portanto, é que, por mais que tenhamos conseguido 

sistematizar parte do funcionamento dessa grande comunidade (ainda que subdividida 

por seus pontos de interesse), esse “organismo vivo” ainda trará muitas mudanças 

para o modo como se vê (e se faz) qualquer tipo de conteúdo criativo nos dias de hoje.   
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6.           CRONOGRAMA CUMPRIDO 

 

ATIVIDADES 
MESES 

1 2 3 4 5 6 

Prosseguimento da leitura da 
bilbliografia específica 

      

Sistematização dos dados colhidos        

Análise dos novos dados        

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

      

Participação da 19ª Jornada de 
Letras DL/UFSCar 

      

Produção do Relatório Final       
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7. PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS  

 

- Apresentação de trabalho na modalidade pôster na 19ª Jornada de Letras da 

UFSCar – 2015. (Anexo 1) 

- Envio de capítulo para o Colóquio Internacional de Análise do Discurso, que 

ocorreu de 02 a 04 de setembro na UFSCar – São Carlos. (Anexo 2) 
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8. DESEMPENHO ACADÊMICO 

 

Além das atividades realizadas para este projeto, foram cursadas as seguintes 

disciplinas obrigatórias para o 8º período da graduação:  

 

(63720) Habilidade Oral em Língua Inglesa: Desenvolvimento e Prática Pedagógica 

(64262) - Literaturas Africanas de Língua Portuguesa 

(192457) - Estágio Supervisionado e Orientação Para Prática Profissional em Língua 

Inglesa 1 

 

Como se pode conferir no Histórico encaminhado à FAPESP, todas as disciplinas foram 

cursadas com bom aproveitamento.  
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10. ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

 
 

Anexo 2  

 

 


