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1. RESUMO DO PLANO INICIAL 

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 discursos constituintes, ritos genéticos e paratopia criadora 

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 linguísticos-discursivos das fanfics, ao identificar os aspectos do 

fandom que influenciam a escrita das fanfics e 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 

Dominique Maingueneau como constitutivas da paratopia criadora (pessoa, inscritor e 

escritor). 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 nessa cultura de fãs. Para 

tanto, focalizamos sua preparação para ser publicado, seu processo de edição. 

Finalmente, consideramos a relação dessas práticas com os processos de preservação 

e seleção que, na história ocidental, definiram funções de mediação editorial (Chartier, 

2007). 
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2. RESUMO DAS ATIVIDADES PARCIAIS 

 

01 de setembro de 2014 a 10 de fevereiro de 2014 

 

Os seis primeiros meses desta Iniciação à Pesquisa foram dedicados às seguintes 

atividades: 

- esboço da análise com os materias colhidos inicialmente e que suscitaram o projeto; 

- participação em eventos na modalidade “pôster” (detalhadamente explicados na 

seção “participação em eventos”); 

- aprofundamento teórico da leitura parcial de parte da bibliografia; 

- fichamento da bibliografia básica; 

- leituras coletivas no âmbito do Grupo de Pesquisa Comunica  – inscrições linguísticas 

na comunicação; 

- constituição do corpus a partir do levantamento de dados sobre a constituição da 

cultura de fãs em geral, mais especificamente dos fandoms e fanfics, considerando 

seus modos de difusão e inscrição;  

- primeiras análises do corpus, mobilizando o conceito de discursos constituintes e 

aplicando-o ao discurso de fã.  
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3. INTRODUÇÃO  

 

O advento da web 2.0 facilitou o acesso a novos meios de publicação (Cf. CASTELLS, 

2003); não é incomum ouvir que, nos dias de hoje, qualquer um pode se tornar um 

"autor" (e por “autor” nos referimos não somente a escritores, referimo-nos também a 

artistas de todas as ordens que, atualmente, encontram possibilidade de difundir sua 

obra via web – seja ela uma pintura, um desenho, um texto, uma música ou um vídeo). 

Se, por um lado, esse fácil acesso a novos meios de publicação trouxe inúmeros 

benefícios a certos tipos de autores, o traço marginal de certos tipos de produção se 

sobressaiu, frequentemente pelo estereótipo negativo: é o caso dos fandoms e 

fanworks – produtos criativos do esforço de fãs, trabalhos criados "por fãs para fãs". 

Henry Jenkins (1992) aponta que  

 

O fandom é particularmente atraente para grupos marginalizados ou 
subordinados nas culturas dominantes – mulheres, negros, gays, 
assistentes administrativos de classe média-baixa, deficientes – 
precisamente porque é uma organização social que fornece um tipo 
de aceitação incondicional e fontes alternativas à falta de status na 
sociedade em geral. (JENKINS, 1992, p. 213, tradução nossa1) 

 

Um fandom (de “fan kingdom”, o reino do fã) implica, tecnicamente, uma 

comunidade de pessoas com interesses similares, participando de fanacs (de “fannish 

activities”, ou atividades de fãs) e interagindo de alguma maneira, seja por discussões 

ou trabalhos criativos; tal interação pode ser presencial, em reuniões como 

convenções, ou a partir de comunicação escrita, tanto off quanto on-line (Cf. 

http://fanlore.org/wiki/Fandom, último acesso: 29/01/2015). Dizemos tecnicamente 

porque a comunidade criativa dos fandoms em geral é muito mais complexa do que 

aparenta, e trateremos disso com vistas a estudar um tipo de fanwork: as fanfictions, 

que são o trabalho de escrita dos fanworks a partir de um texto-fonte, seja ele uma 

série de televisão, um filme, um livro, uma peça de teatro ou uma turnê; mais 

especificamente, estudaremos as fanfictions do site Archive of Our Own (AO3).  

                                                           
1
Fandom is particularly attractive to groups marginalized or subordinated in the dominant culture – 

women, blacks, gays, lower-middle-class office workers, the handicapped – precisely because its social 
organization provides types of unconditional acceptance and alternative sources of status lacking in the 
larger society.. 
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Toda essa organização permite a interação de fãs com fãs que mantêm um fandom 

vivo, muito embora na atualidade qualquer mídia social seja um bom espaço para isso 

(principalmente o Tumblr, uma "plataforma de micro-blogging com características de 

redes sociais" - Cf. http://fanlore.org/wiki/Tumblr, último acesso: 29/01/2015). A 

questão é: os fandoms estão sempre devolvendo para o seu meio cultural um pouco 

do que consomem, mas o traço autoral de qualquer fanwork pode ser questionado por 

quem não compreende o funcionamento da fan culture (a cultura de fã) (Cf. JENKINS, 

1992). Em todos os tipos de fanworks, o que esses autores geralmente fazem é utilizar 

personagens ou situações do texto-fonte para criar a sua própria ficção, ainda que fora 

dos modelos autorais que remetem a uma criação solitária e quase mística: a criação 

dos fãs só se dá por meio da interação dos mesmos com outros fãs.  

Exatamente por isso, há uma grande preocupação por parte das2 fanfic writers – ou 

"espectadoras participantes" (Cf. JENKINS, 1992) – de que seus escritos tenham sido 

vistos por outros olhos antes de ganharem o mundo; em outras palavras, tal como 

“escritores profissionais” têm seus revisores, as beta-readers  dão tratamento editorial 

aos textos  produzidos pelas fanfic writers.  

A palavra "beta" vem do mundo do design de softwares, onde uma versão 

incompleta do software (a versão beta) é lançada para uma audiência limitada fora da 

equipe de programação. A metáfora foi aplicada às fanfictions, fanarts (incluindo não 

apenas desenho e pintura, mas esculturas, fotografias, manipulações de fotos, 

artesanato, dentre outros) e fanvids (vídeos feitos por fãs, geralmente a partir de 

recortes de outros vídeos); uma história, obra de arte ou vídeo é testado por pessoas 

de fora para garantir o seu funcionamento (Cf. http://fanlore.org/wiki/Beta_reader, 

último acesso: 29/01/2015). 

Diante desse fenômeno de produção escrita que envolve uma série de processos de 

edição, o conceito de ritos genéticos proposto por Dominique Maingueneau (2008) 

pode nos ajudar a começar a entender a relação entre a beta-reader e a fanfic writer. 

Ritos genéticos são "o conjunto de atos realizados pelo sujeito em vistas de produzir 

um enunciado" (2008, p. 132) que Maingueneau assim explica:  

                                                           
2
O gênero canônico das beta-readers é o feminino, talvez pela cultura das fanfics. Mas, vez ou outra, 

pode acontecer de termos um beta-reader do gênero masculino; o que é o caso em um dos exemplos ao 
fim desta seção.  
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Essa noção de “ritos genéticos” é mais ampla que a de “pré-texto'” 
isto é, rascunhos, documentos escritos, já que inclui também 
comportamentos não-escriturísticos (viagens, meditações...). Seria 
errado ver nesses ritos apenas uma relação pessoal e inefável entre 
um autor e sua escrita, uma pura inspiração: aí também o discurso 
define restrições. (MAINGUENEAU, 2008, p. 132-133)  

 

Trata-se de abordar o fenômeno de uma perspectiva discursiva, considerando a 

gênese criativa como um percurso interdiscursivo, que opera com o material 

linguístico inextricavelmente ligado a elementos não-linguísticos, isto é, às conjunturas 

históricas em que emergem, nas quais um conjunto de técnicas e normas viabiliza e 

legitima certas produções. Nesta pesquisa, dando um passo adiante, seguiremos a 

trilha proposta por Salgado (2011), especificando a abordagem como ritos genéticos 

editoriais: 

 

(...) proponho que consideremos o trabalho que é efeito sobre os 
textos autorais que se preparam para ir a público como ritos 
genéticos editoriais, especificando a noção de Maingueneau, sem 
jamais perder de vista que ela trata dos ritos de uma gênese 
discursiva, ou seja, sem perder de vista que o trabalho do 
coenunciador editorial, assim como o do autor e de todos os que 
lidam com seu texto, é feito de um dado lugar discursivo (SALGADO, 
2011, p. 155). 

 

A partir disso, é possível considerar que se encontram traços paratópicos no 

processo criativo da cultura de fã. Maingueneau define assim a posição criadora no 

interdiscurso:  

 

Localidade paradoxal, paratopia, que não é ausência de lugar, mas 
uma difícil negociação entre o lugar e o não-lugar, uma localização 
parasitária que retira vida da própria impossibilidade de estabilizar-
se. Sem localização, não há instituições que permitam legitimar e 
gerir a produção e o consumo de obras, mas sem deslocalização, não 
há verdadeira “constituência”. (MAINGUENEAU, 2006, p. 68) 

 

O autor existe e não se confunde com uma pessoa empírica ou com um trabalhador 

específico, nem com uma figura publicizada, pode-se dizer que se firma no equilíbrio 

entre o lugar e o não-lugar que sua obra institui no espaço social, no nosso caso, em 
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um fandom. Trata-se de apreender esse processo de produção autoral entendendo a 

fanfic writer como configuração dinâmica entre três instâncias: a pessoa (que tem a 

ver com o background do autor; o que de sua vida se indicia em sua escrita), o escritor 

(tem a ver com a carreira do autor; como é publicado, por quem é publicado, onde 

aparece) e o inscritor (como o autor e, entre outros, o revisor – no caso deste trabalho, 

a beta-reader – opera no trato com o material linguístico propriamente, inscrevendo-

se em um universo de criação). Afinal, para que se dê a construção da autoria, é 

necessário mais do que inspiração, caneta e papel. Entendemos, assim, que os ritos 

genéticos estão presentes em todos os aspectos da autoria e, em um fandom, não há 

criação sem a influência direta de outros fãs, sendo a beta-reader, 

(editora/preparadora/revisora) uma fã também. E, entre esses fãs, há um complexo 

jogo de autorizações atribuídas pela comunidade, que define as condições de trabalho 

e também de difusão dos materiais criados. Há fanwriters de diferentes calibres, às 

quais correspondem beta-readers que, trabalhando para garantir qualidade de uma 

criação, legitimam-na ao se legitimarem também: de certo modo, fazem um “controle 

de qualidade” e, se bem sucedidas, ganham projeção na comunidade discursiva em 

que se inscrevem. O estatuto da beta-reader é afetado e afeta o estatuto da fanfic 

writer. 

Maingueneau (2010) propõe uma reflexão sobre o estatuto da autoria que será útil 

para nossa abordagem dos materiais criados pelas fanfic writers, considerando três 

dimensões de produção autoral definidas na relação com o que se produz: o autor-

fiador (autor que não é necessariamente nem o enunciador nem o produtor, mas 

responde pelo texto), o autor-ator (que produz um texto que decorre de suas 

atividades profissionais, embora não seja um profissional do texto propriamente), e o 

auctor (aquele que produz uma obra – e, então, o conceito de “obra” é crucial para 

que se entenda o quanto um auctor se faz pelo reconhecimento social do que ele 

produz). Sendo esta última a que orienta nossa entrada no corpus, detalhamos:  

 

A terceira dimensão é a do autor enquanto correlato de uma obra. 
Para evitar a instabilidade da palavra “autor”, poderíamos falar aqui 
de auctor. Se todo texto implica por natureza um “responsável”, 
apenas um número muito restrito de indivíduos atinge o estatuto de 
auctor. Basta para isso que se possa associá-los a uma “obra”, 
digamos a um Opus, e não a uma sequência contingente de textos 
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dispersos. O Opus pode até ser constituído por um único texto, 
mesmo que seu autor tenha produzido apenas um, ou que só um 
texto dele tenha chamado a atenção. (MAINGUENEAU, 2010, p. 30) 

 
Guardando as devidas proporções, pode-se dizer que as fanfic writers, em seu meio, 

pretendem ser auctor, ainda que funcionem sempre como atoras, mantendo viva a 

máquina de produção das fanfics. Mas se a noção de autor e de autoria “comum” já 

traz consigo o conceito de fronteiras e cruzamentos (fronteiras móveis que, no caso 

das fanfics, aparecem onde começa a pessoa e termina o inscritor, dando espaço para 

o escritor em algum momento), a questão fica mais complexa quando ela se coloca em 

um tipo de autoria que só existe graças a uma criação pré-existente à sua própria e 

que serve explicitamente de fonte para a mesma. E só se dá dentro do que se pode 

chamar de “discurso de fã”, que talvez possa ser entendido como parte de um discurso 

constituinte: 

Os discursos constituintes possuem um estatuto singular: zonas de 
fala entre outras e falas que têm a pretensão de pairar sobre as 
demais; discursos-limite que, assentados em um limite e tratando do 
limite, devem gerir textualmente os paradoxos que seu estatuto 
implica. Eles são simultaneamente auto e heteroconstituintes: só um 
discurso que se constitui legitimando rigorosamente sua própria 
constituição pode exercer um papel de constituinte em relação a 
outros discursos. (MAINGUENEAU, 2010, p. 158)  

 

O discurso de fã, entendido como criação derivada produtora de obras, alcança os 

requisitos citados acima, e mais: tem a seu cargo o archeion de uma coletividade. O 

fanlore parece ser uma das principais peças na preservação da história da cultura de fã 

proposta pela Organization for Transformative Works (OTW), e isso se prova mesmo 

em sua grafia: não se fala de uma “fanpedia”, mas de um “fanlore”, com todo o 

significado de tradição que esse sufixo carrega. O verbete é explicado no próprio site 

(tradução nossa):  

 

fã:  
[...] um adepto de um hobby ou divertimento específico, e 

geralmente um entusiasta de uma pessoa ou coisa em particular.  
lore:  
a. o corpo de fatos tradicionais, anedotas ou crenças relativas a um 

assunto em particular. b. um corpo de conhecimento, uma ciência.  
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Analisamos, portanto, nesse universo de produção, as dinâmicas que acontecem 

entre o autor, seus leitores e sua beta-reader, com base em materiais como os 

excertos a seguir, fornecidos pela autora da série de fanfics – Vague_Shadows – cujo 

processo de edição é o objeto de análise: 

 

Arquivo original Processo de mediação do3 
beta-reader 

Versão final 

“Maybe,” Stiles 
concedes, but it’s clear he 
doesn’t believe that will be 
the case; to be honest though, 
Isaac doesn’t either.  “I’m 
good for a while,” Stiles says.  
“They finally shut the hell up.  

Let’s get back to dinner.” 
 
************************
************************ 

Hm, it's really great as it is, 
but if you wanted to 
lengthen it up a bit, you 
could have them finishing 
dinner in a semi-happy state 
and maybe have Stiles 
tucking in Collin with Collin 
trying to apologize for 
mentioning the voices at 
dinner and Stiles explaining 
that it wasn't his fault and 
hugs and kisses and other 
delightful stuff you can 
throw in. lol That way it's still 
happy and you add a bit of 
length, but it's entirely up to 
you. 
 

“They finally shut the hell up.  

Let’s get back to dinner.” 

 
************************
************************ 
“Okay, bed time,” Derek 
announces as the credits for 
Atlantis roll. 
Thank God, Stiles thinks.  He 
can still barely keep his eyes 
open; it seems like everything 
takes twice the energy these 
days. 
“I still have the same bedtime 
as Addie?” Collin complains. 
“We’ll talk about it tomorrow, 
but as of right now, yes.” 
 

Tabela 1: Excerto do capítulo 8 da fanfic “Dedicated”, de Vague_Shadows, parte integrante da 

série “Desolate”. (Cf. http://archiveofourown.org/works/1062435/chapters/2304798), último acesso: 

01/02/2015) 

 

Arquivo original Processo de mediação do 
beta-reader 

Versão final 

“It’s been a long time since 
I—” he hesitates because the 
words sound to cheesy, too 
force, but they’re true 
dammit, so he keeps going, 
“Since I trusted anyone.  But 
you know the absolute worst 
shit about me, and you’re still 
here.  Even when I fucking 
suck at talking and run out all 
the time and—and all that 
shit, you don’t hate me for it.  
I trust you two so much it 

“It’s been a long time since 
I—” he hesitates because the 
words sound too cheesy, too 
force, but they’re true 
dammit, so he keeps going, 
“Since I trusted anyone.  But 
you know the absolute worst 
shit about me, and you’re still 
here.  Even when I fucking 
suck at talking and run out all 
the time and—and all that 
shit, you don’t hate me for it.  
I trust you two so much it 

 “It’s been a long time since 
I—” he hesitates because the 
words sound too cheesy, too 
force, but they’re true 
dammit, so he keeps going, 
“Since I trusted anyone.  But 
you know the absolute worst 
shit about me, and you’re still 
here.  Even when I fucking 
suck at talking and run out all 
the time and—and all that 
shit, you don’t hate me for it.  
I trust you two so much it 

                                                           
3
 Este é o caso incomum referenciado na outra nota de rodapé: No caso desta fanfic específica, nesta 

ocasião, os beta-readers eram do gênero masculino; a ocorrência é incomum. 
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scares the hell out of me.  I 
can’t help it.  I want to let 
you in. I want you to be here; 
I want to be there for you 
every fucking day for the rest 
of my life.” 
 

scares the hell out of me.  I 
can’t help it.  I want to let 
you in. I want you to be here; 
I want to be there for you 
every fucking day for the rest 
of my life*.” 
 
*Beta-reader: BRB (UGLY 
CRYING) 
Autora: I maybe got too 
emotional writing it and kept 
having to take breaks :P  

scares the hell out of me.  I 
can’t help it.  I want to let 
you in. I want you to be here; 
I want to be there for you 
every fucking day for the rest 
of my life.” 

Tabela 2: Excerto do capítulo 5 da fanfic “Determined”, de Vague_Shadows, parte integrante 

da série “Desolate”. (Cf. http://archiveofourown.org/works/883197/chapters/1766082, último acesso: 

01/02/2015) 

 

Observamos, então, que o trabalho da beta-reader pode ser apresentado não só a 

partir de intervenções diretas no material linguístico; as intervenções que dizem 

respeito à relação do texto com a rede intertextual em que se inscreve são igualmente 

relevantes. Portanto, a partir da consideração desse tipo de dado, pretendemos 

contribuir para a compreensão dos aspectos que compõem a autoria nesse “impossível 

lugar” chamado ficwriter (um escritor constituído em um fandom).  
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4. APROFUNDAMENTO TEÓRICO 

 

• Sobre discursos constituintes 

 

Segundo Dominique Maingueneau (2006) "A expressão 'discurso constituinte' 

designa fundamentalmente os discursos que se propõe como discursos de Origem, 

validados por uma cena de enunciação que autoriza a si mesma." (p. 60) Por exemplo, 

o discurso religioso: ele impõe sua autoridade a partir de sua primeira instância (Deus) 

e é a partir dele que todas as falas que possuem alguma ligação com esse discurso são 

autorizadas. Outros discursos constituintes citados por Maingueneau são o filosófico e 

o literário. Maingueneau afirma: 

 

A pretensão desses discursos, assim chamados por nós de 
'constituintes', é de não reconhecer outra autoridade além de sua 
própria, de não admitir quaisquer outros discursos acima deles.  
(MAINGUENEAU, 2008, p. 37) 

 

Nesta pesquisa, nosso foco é o discurso literário. A partir desse recorte, podemos 

dizer que, como todo discurso constituinte, o discurso literário é um discurso 

prototípico, que se põe para o mundo a partir da Arte, e é fonte dos outros discursos 

que se relacionam com a literatura. A questão que se põe é: a literatura, diz 

Maingueneau, geralmente não tem pretensão fundadora; ao contrário, por exemplo, 

da religião. Independentemente de suas pretensões, porém, o discurso literário, como 

todo discurso constituinte, mantém relação com a memória, com o seu archeion 

implícito. Sobre archeion, Maingueneau explica:  

 

Esse termo grego, étimo do latino archivum, apresenta uma 
polissemia interessante para nossa perspectiva: ligado a arché, 
'fonte', 'princípio', e a partir daí 'comando', 'poder', o archivum é a 
sede da autoridade, um palácio, por exemplo, um corpo de 
magistrados, mas também os arquivos públicos. O archeion associa 
assim intimamente o trabalho de fundação no e pelo discurso à 
determinação de um lugar associado a um corpo de enunciadores 
consagrados e uma gestão de memória. (MAINGUENEAU, 2006, p. 
37-38) 
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Esse archeion, diz Maingueneau, é de uma coletividade, confere sentido a seus atos 

e, assim, é fiador para seus múltiplos gêneros discursivos. Ele exemplifica dizendo que 

o jornalista, por exemplo, recorre ao escritor, ao teólogo, ao filósofo como fontes, mas 

o contrário não acontece, indicando que sua fala é superior a todas as outras. 

Discursos constituintes são, portanto, “discursos-limite, situados num limite e que se 

ocupam do limite.” (2006, p. 61) 

 

• Sobre a paratopia 

•  

A paratopia está diretamente ligada aos discursos constituintes, manifestando-se 

em dois níveis complementares: no nível do conjunto do discurso constituinte e no 

nível de cada autor pertencente a um discurso constituinte. Isso significa que, no 

primeiro nível, refere-se aos discursos constituintes como ao mesmo tempo 

pertencente e não pertencente ao universo social, e o segundo refere-se ao fato de o 

produtor de texto ter de construir ele próprio uma “impossível identidade” a partir do 

pertencimento/não pertencimento a uma sociedade.  

Quanto à relação entre paratopia e análise do discurso literário, Maingueneau 

afirma: 

 

Em trabalhos de análise do discurso literário, tem-se frequentemente 
a tendência de confundir paratopia e marginalidade. Na realidade, 
relacionada aos escritores, a paratopia só é paratopia se integrada a 
um processo criador. (MAINGUENEAU, 2012, p. 160) 

 

A paratopia só existe quando integrada a um processo criador. Esse processo 

criador, por sua vez, só existe mediante as condições de produção da época em que se 

escreve, a partir da qual o escritor tem de construir o seu próprio território nesse não-

lugar. Isso é paratopia criadora. Maingueneau esclarece:  

 

A paratopia envolve o processo criador que a envolve: fazer uma 
obra é, num só movimento, produzi-la e construir por esse mesmo 
ato as condições que permitem produzir essa obra. Logo, não há 
‘situação’ paratópica exterior a um processo de criação: dada e 
elaborada, estruturante e estruturada, a paratopia é 
simultaneamente aquilo de que se precisa ficar livre por meio da 
criação e aquilo que a criação aprofunda: é a um só tempo aquilo que 
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cria a possibilidade de acesso a um lugar e aquilo que proíbe todo 
pertencimento. (MAINGUENEAU, 2012, p. 109)  

 

É então que se faz necessário compreender a dinâmica dessa condição, 

considerandotrês instâncias que, entrelaçadas, instituem a paratopia: inscritor, escritor 

e pessoa. A instância “inscritor” se relaciona diretamente à cenografia do texto; é o 

enunciador e fiador do material escrito. A instância “escritor” se refere mais à imagem 

de autor, sua vida pública e trajetória literária, do que à sua escrita de fato. A instância 

“pessoa” se relaciona as experiências pessoais e a vida privada do indivíduo.  

Todas essas instâncias são atravessadas uma pela outra, fato que pode ser 

graficamente representado da seguinte forma:  

 

 

                                                            Pessoa 

 

 

                                                   Inscritor     Escritor 

 

 

Trata-se de um nó borromeano: nenhuma das instâncias tem existência autônoma; é 

no rebatimento mútuo que se constituem, constituindo a autoria; se um dos nós se 

desfaz, a unidade aí produzida se desfaz.  

 Essa dinâmica entre instâncias será objeto de nosso relatório futuro, quando 

procuraremos descrevê-las mais detalhadamente, apresentando os dados 

analiticamente. 

 

• Sobre ritos genéticos 

 

Maingueneau (2008) chama de ritos genéticos rascunhos, documentos escritos e 

comportamentos não escriturísticos (viagens, meditações) e afirma: “Seria errado ver 

nesses ritos apenas uma relação pessoal e inefável entre um autor e sua escrita, uma 

pura inspiração: ai também o discurso define restrições”, significando que os hábitos 
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pessoais do autor se misturam com hábitos socialmente impostos – os sujeitos, de 

uma perspectiva discursiva como a adotada aqui, constituem-se na intersubjetividade 

produzida na interdiscursividade – fomentando os ritos genéticos.  

Há, ainda, uma especificação dessa noção nos interessa mais diretamente: a noção 

de ritos genéticos editoriais:  

 

No processo editorial, os originais do autor passam por diversas 
etapas de constituição do texto que vai a público; em certa medida, 
esse texto ainda está sendo escrito e essa etapa autoral inclui a 
leitura de um outro autorizado a fazer intervenções (difíceis de 
descriminar previamente) em diversos âmbitos do texto (difícil de 
prever até que ponto).” (SALGADO, 2011, p. 150) 

 

Esta questão dos ritos genéticos está, como vimos, muito ligada à instância 

inscritor na composição da autoria, a gênese discursiva se marca nos processos de 

textualização conduzidos aí, nessa instância autoral. Esse é precisamente o ponto a ser 

desenvolvido na próxima etapa da pesquisa. 

 

• Sobre fandoms e discurso de fã  

 

Sabe-se que as primeiras fanfics datam, mais ou menos, do meio do século XVIII, 

quando, baseados em fofocas sobre a realeza, os escritores davam vida a suas 

“versões” sobre os fatos. Mas as produções de fãs na modernidade passam a ter 

destaque por volta da década de 1960, com o boom da série Star Trek.  

Os Trekkies (como são chamados os fãs que integram o fandom de Star Trek) são os 

mais famosos dentre os fandoms antigos por seu impacto no mundo dos fãs. Porém, 

sua devoção nunca foi bem vista. Henry Jenkins mostra:  

 

Fãs são caracterizados como ‘pirados’, obcecados por trivia, 
celebridades e itens colecionáveis; como desajustados e 
‘maluquinhos’; como “um monte de mulheres acima do peso, um 
monte de mulheres divorciadas e solteiras; como adultos infantis; 
resumindo, como pessoas que tem pouca ou nenhuma ‘vida’ além de 
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sua fascinação por este programa em particular. (JENKINS, 2013, p. 
11, tradução nossa)4 

 

Por conta desse tipo de caracterização, muitas vezes toda a produção de fãs acaba 

sendo menosprezada e negligenciada, como se não possuísse valor algum, artístico ou 

comercial, principalmente porque, desde aquela época, muito dessa produção tem 

como epicentro os ships (de relationships, ou seja, relacionamentos), que, em sua 

maioria, são slash.5 Jenkins (2013) fala sobre essa produção de conteúdo:  

 

Fãs falam de ‘artistas’ onde outros vêem apenas brechas comerciais 
ou significados transcendentes onde outros encontram apenas 
banalidades, ou ‘qualidade’ e inovação onde outros vêem apenas 
fórmula e convenção. (JENKINS, 2013, p. 17, tradução nossa)6 

 

Jenkins então trata de um conceito introduzido por De Certeau (1998): caça textual 

(textual poaching para Jenkins). Ele aplica o conceito ao mundo dos fãs:  

 

A analogia de caça de De Certeau caracteriza a relação entre leitores 
e escritores como uma contínua luta por posse do texto e controle 
sobre seu significado. De Certeau fala sobre a ‘economia escrita’ 
denominada por produtores de texto e intérpretes sancionados 
institucionalmente e trabalhando para restringir as ‘múltiplas vozes’ 
da oralidade popular, para regular a produção e circulação de 
significados.” (JENKINS, 2013, p. 24, tradução nossa)7 

 

                                                           
4
 Fans are characterized as ‘kooks’ obsessed with trivia, celebrities, and collectibles; as misfits and 

‘crazies’; as ‘a lot of overweight women, a lot of divorced and single women’; as  childish adults; in short, 

as people who have little or no ‘life’ apart from their fascination with this particular program.   
5
 Slash, ou “barra”, em tradução livre, é como são chamados os relacionamentos fictícios entre dois 

personagens do mesmo sexo, geralmente do sexo masculino. 
6 Fans speak of ‘artists’ where other can see only commercial hacks, or transcendent meanings where 

others find only banalities, or ‘quality’ and innovation where others see only formula and convention. 
7
 De Certeau’s poaching analogy characterizes the relationship between readers and writers as an 

ongoing struggle for possession of the text and for control over its meaning. De Certeau speaks of a 

‘scriptural economy’ denominated by textual producers and institutionally sanctioned interpreters and 

working to restrain the ‘multiple voices’ of popular orality, to regulate the production and circulation of 

meanings.(p. 24)  
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Jenkins aponta a polifonia na produção de fãs. Várias vozes podem, de fato, ser 

encontradas em uma fanfic. Por exemplo: a voz do criador do texto fonte, a voz da 

fanfic writer... E a voz da beta-reader. Angelina I. Karpovich (2006b) explica o processo 

de betagem, como se chama ao trabalho dessa leitura que prepara a versão beta do 

texto:  

O processo é quawse sempre iniciado pela fanfic writer que, ao 
completar um rascunho que ela se sente feliz de disponibilizar para 
uma beta-reader, ela ou faz contato com uma beta-reader existente 
ou procura por uma em fóruns online, postando solicitações públicas 
por beta-readers, ou contatando outras fanfic writers. A beta-reader 
oferecerá feedback e sugestões para melhora em todos os aspecto 
da história, de estrutura narrativa e caracterização até gramática e 
ortografia. 8 (KARPOVICH, 2006b, loc. 2508, tradução nossa)  

 

Como se pode perceber, o funcionamento dos fandoms só é possível a partir da 

completa rede de atoresque torna possível a produção de conteúdos ricos e muitas 

vezes mal vistos por quem olha de fora, o que poderemos discutir futuramente, depois 

de feitas as análises.  Em todo caso, voltemos à proposta de De Certeau para entender 

o leitor como um “caçador”: 

Longe de serem escritores, fundadores de um lugar próprio, 
herdeiros dos servos de antigamente agora trabalhando no solo da 
linguagem, cavadores de poços e construtores de casas, os leitores 
são viajantes; circulam nas terras alheias, nômades caçando por 
conta própria através dos campos que não escreveram, arrebatando 
os bens do Egito para usufruí-los. A escritura acumula, estoca, resiste 
ao tempo pelo estabelecimento de um lugar e multiplica sua 
produção pelo expansionismo da reprodução. A leitura não tem 
garantias contra o desgaste do tempo (a gente esquece e se 
esquece), ela não conserva ou conserva mal a sua posse, e cada um 
dos lugares por onde ela passa é a repetição do paraíso perdido. (De 
Certeau, 2004 [1990], p. 269/70) 

 
Importa, aqui, considerar que a beta-reader é um leitor, possivelmente um 

paradoxal leitor, que lê para garantir os traços autorais, a legitimidade da criação num 

mundo de fãs, como se fosse todos os leitores futuros possíveis, mesmo sabendo que 

isso não é possível: “caça”, conforme as palavras de De Certeau, mas para que a leitura 

                                                           
8
 The process is almost always initiated by the fan writer, who, upon completing a draft that s she is 

happy to make available to a beta-reader, either makes contact with an existing beta-reader or seeks 
one by searching in online forums, posting public requests for beta-readers, or approaching other fan 
writers. A beta-reader will offer feedback and suggestions for improvement on all aspects of the story, 
from narrative structure and characterization to grammar and spelling. 
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do autor dessa sua leitura astuta e oscilante, ajude a estabilizaram certa versão do 

texto autoral. 
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5. METODOLOGIA 

 

Objetiva-se, nesta pesquisa, refletir sobre o lugar discursivo instável do autor no 

mundo das fanfics e no que implica o seu lugar social a partir de conceitos do quadro 

da análise do discurso de tradição francesa. Tais conceitos são fundamentalmente os 

de discurso constituinte (MAINGUENEAU, 2006), paratopia criadora (MAINGUENEAU, 

2006) e ritos genéticos editoriais (SALGADO, 2011). A partir deles, mobilizamos 

reflexões correlatas, como a do estatuto da autoria tal como apresentado na 

introdução deste Projeto de Pesquisa. 

Como objeto de estudo são focalizados como dados fanfics do site Archive of Our 

Own (AO3), um site da Organization for Transformative Works (OTW), uma 

organização sem fins lucrativos criada em 2007 por fãs para fãs, com a finalidade de 

preservar e dar acesso à história dos fanworks e da cultura de fã. O AO3 abriga mais de 

14.000 fandoms e, mesmo ainda estando em sua fase beta, já possui mais de 

1.000.000 de trabalhos, entre fanfics, fanarts, fanvids e podfics. A grande maioria de 

seus trabalhos é produzida em língua inglesa, portanto os dados mobilizados aqui são 

textos em inglês.  

As definições dos elementos que caracterizam a cultura de fã estãofortemente 

embasadas no fanlore, um site também pertencente à OTW, destinado a documentar 

a categorização desse universo de produção. O material autoral cedido para análise 

pertence à autora que atende pelo nickname de Vague_Shadows no AO3, e faz parte 

do fandom do seriado "Teen Wolf". Será possível fazer a comparação entre o texto 

original, as interferências dos beta-readers e o produto final que foi publicado: um 

estudo de caso da mediação editorial que legitima esse universo de criação. 

Pretende-se seguir na condução da pesquisa com base nas leituras programadas e  

nas discussões no Grupo de Pesquisa Comunica – inscrições linguísticas na 

comunicação (UFSCar/CNPq), com resenhas e fichamentos focados na análise das 

fanfics que serão apresentados em encontros, conforme cronograma. 
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6. ENCAMINHAMENTO DA ANÁLISE: RESULTADOS PARCIAIS 

 

• A vida no mundo dos fãs: contexto social  

 

Como mencionado na Introdução e no tópico Aprofundamento teórico, a produção 

de conteúdos nos fandoms se modificou drasticamente com o advento da web 2.0. 

Para entender essa produção, é necessário entender o funcionamento de alguns dos 

sites mais proeminentes da atualidade quando o assunto é Cultura de Fãs.  

Começaremos pelo Archive of Our Own (doravante referido como AO3, abreviação 

oficial para o nome do site). No AO3, a complexidade operacional de um fandom pode 

ser observada com clareza. Primeiramente, há uma categorização geral de fandoms na 

seguinte ordem: anime e mangá, livros e literatura, cartoons, comics e graphic novels,  

celebridades e pessoas reais, filmes, música e bandas, outras mídias, teatro, seriados, 

videogames e fandoms não-categorizados.  

Dentro de cada uma dessas categorias, se encontra uma lista de 0 a 9 e de A a Z 

enumerando todas as fanfics. Ao escolher uma fanfic para ler, chega-se a uma 

organização de arquivos: a primeira visão que temos é a de uma série de "botões" que 

levam ao trabalho completo, ao próximo capítulo e ao índice de capítulos, caso seja 

uma fanfic capitulada. Também há botões que permitem certas ações, como o 

bookmark, que é literalmente uma "marcação" da fanfic (trata-se de favoritá-la, 

conforme o jargão), o "salvar para depois" (mark for later), o botão de comentários, o 

de compartilhar (que abre uma página em que se oferece um link para compartilhar a 

fanfic nas plataformas “tumblr” e “twitter” o de inscrição para receber atualizações da 

fanfic por email, e o de download, que permite que a fanfic seja baixada nos formatos 

mobi, epub, pdf e html.  

Em seguida a essa categorização inicial, há o box de informações onde se 

encontram a classificação (não classificado, explícito, todas as audiências), as 

advertências do arquivo (representações gráficas de violência, morte de personagem 

principal), a categoria (homem/mulher, mulher/mulher, homem/homem, dentre 

outras), o fandom (Harry Potter, Sherlock, Hannibal, Teen Wolf, Arctic Monkeys), as 

relationships (ou "ships", que são os casais do fandom, sejam eles parte do canon – ou 

seja, do cânone: existentes no texto-fonte original – ou não).  
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Os ships são uma parte extremamente importante dos fandoms, uma vez que, 

atualmente, eles são a base da maioria dos fanworks, condicionando a construção dos 

personagens, as tags adicionais (universo alternativo, future fic, hurt/comfort), a série 

da qual o trabalho faz parte, caso faça, e os status da fanfic: quando foi publicada, 

quando foi atualizada, quantas palavras tem até o momento da leitura, quantos 

capítulos, comentários, kudos (que, nesse contexto, são uma forma de deixar a fanfic 

writer  ̶  escritora de fanfics  ̶  saber que houve uma apreciação da fanfiction sem a 

necessidade de deixar algum comentário), bookmarks e visitas. Então, registra-se o 

nome da fanfic e o nome da fanfic writer (que será utilizado, aqui, no feminino dada a 

regularidade constatada em campo: há muito mais fanfic writers mulheres do que 

homens), o sumário, as notas (que podem aparecer no começo, no final ou em ambos 

e também é o espaço onde as fanfic writers costumam fazer agradecimentos e deixar 

recados para os leitores, bem como seus contatos; também é o local onde há alusão ao 

copyleft (cf. MARTINS, 2013) (elas avisam que não possuem nada do que estão 

escrevendo, como as personagens da história, por vezes os cenários: em suma, tudo o 

que pode ser encontrado no texto-fonte), o nome e o número do capítulo, o seu 

conteúdo, e mais uma pequena série de botões: o que leva ao topo da página, 

novamente um que leva ao próximo capítulo, o botão dos kudos e um botão que 

permite que os comentários sejam visualizados. Por fim, há uma lista com os 

nicknames de quem deixou kudos naquela fanfic (pessoas registradas no site), bem 

como o número de acessos de não-registrados e um box para deixar comentários sem 

precisar visualizar os outros. (Anexos I, II e III) 

A próxima plataforma, essencial para a manutenção de um fandom na atualidade, é 

o tumblr. Criado em 2007, o tumblr é uma plataforma de microblogging e redes sociais 

fundada por David Karp.  

Em sua inteface de 2015, ao entrar no site, a primeira coisa que se percebe são os 

planos de fundo: eles são imagens postadas por usuários do tumblr e nunca são os 

mesmos. É possível visualizar mais conteúdos criados ou postados por dito usuário 

quando se clica no canto inferior direito, que o leva ao tumblr do indivíduo. No canto 

inferior esquerdo, pode-se encontrar o link para os termos de serviço, privacidade e 

equipe técnica. No canto superior direito pode-se encontrar a barra de busca e o botão 

que permite a criação de uma conta.  No centro, à esquerda, encontram-se pequenas 
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bolinhas que guiam em um tour que explica os propósitos do site, bem como uma 

barra que se encontra ao fim da página e, por fim, no centro da página há dois 

espaços: um para o e-mail e um para a senha do usuário, com um botão logo abaixo, 

que permite a entrada no site.  Dá pra pôr aqui uma imagem disso? 

Quando o login é feito com sucesso, o que se tem é o seguinte arranjo: no canto 

superior direito encontra-se a logomarca do site. Do meio para o canto superior 

esquerdo, os seguintes ícones: home (que, assim como a logomarca do site, leva à 

dashboard – página inicial – de sua conta), explore (que oferece uma variedade de 

itens recomendados personalizadamente, com base em suas pesquisas anteriores, em 

forma de posts, blogs e tags), inbox (onde ficam as mensagens recebidas via ask, os fan 

mails e as submissões que qualquer um de seus blogs vinculados à dita conta 

recebam), account (onde ficam suas configurações, a aba de ajuda e o botão de log 

out), a aba de pesquisa e um botão que permite que instantaneamente se poste 

qualquer tipo de conteúdo. Na dashboard, logo abaixo da barra previamente descrita, 

pode-se encontrar o avatar do usuário seguido por uma faixa branca que oferece as 

opções de postagem: texto, foto, citação, link, conversa, áudio e vídeo. Logo abaixo 

desta faixa, ficam as postagens das pessoas que o usuário segue. Em uma coluna ao 

lado, mais algumas funções são exibidas: o primeiro item é um link direto para o blog 

do usuário, e então links que sejam diretamente ligados a ele: postagens (com o 

número de postagens logo à frente), seguidores (também com os números), atividade 

(que exibe um gráfico das atividades recentes do usuário) e customizar (que permite 

que o usuário faça qualquer tipo de mudanças na aparência de seu tumblr, por meio 

de temas ou seu próprio HTML). Na mesma coluna, logo abaixo, temos a seção 

“conta”. Nela temos a quantidade de posts que o usuário curtiu, quantos blogs ele 

segue e uma ferramenta para encontrar blogs de seu interesse. A próxima seção são 

blogs recomendados, que tem relação com blogs que já se segue e permite que siga os 

recomendados clicando no “+” logo à frente dos links. Por fim, há a seção “radar”, que 

mostra um único post aleatório, mas sempre contendo fotos interessantes e artísticas.  

(Anexos IV, V e VI) 

É por meio de blogs e tags do tumblr que os fandoms se reúnem e compartilham 

todo tipo de conteúdo criativo, conversando por meio das asks e dos fanmails, criando 
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teorias e discussões por meio de posts e organizando conteúdo, como uma 

enciclopédia, de fato, em blogs.  

Há outros sites onde a cultura de fã se estabeleceu e se consolidou, como o 

LiveJournal, o Deviantart e o Fanfiction.Net, mas nos aprofundar em seu 

funcionamento não nos interessa no momento, uma vez que nenhum dos trabalhos 

analisados pertence a essas comunidades artísticas.  

 

 

• A escrita de fanfics como prática literária 

•  

Interpretação. É onde começa a vida de qualquer trabalho produzido por um fã: em 

sua interpretação do texto-fonte. O fã se apropria do conteúdo após consumi-lo uma, 

duas, dez vezes, de todas as maneiras possíveis: assistindo, discutindo, criando teorias, 

analisando capturas de tela, expressões, o que os atores e produtores, escritores e 

desenhistas disseram sobre o texto-fonte, caçando9todo e qualquer detalhe referente 

ao texto-fonte que possa ser de alguma utilidade para a “sua versão dos fatos”. A sua 

interpretação.  

Valendo-se uma metáfora de Umberto Eco, Henry Jenkins diz:  

 

O valor do novo brinquedo (o Coelho de Pelúcia) está não em suas 
qualidade materiais (...), mas em como o brinquedo é usado, como 
está integrado na experiência imaginativa da criança. (JENKINS, 2013, 
p. 50, tradução nossa)10 

 

O fã, nesta metáfora, é a criança, cuja experiência imaginativa tem mais valor do 

que o brinquedo (texto-fonte) em si, quando essa experiência imaginativa sai dos 

domínios da imaginação e vai para o papel (de diversas formas) e seu papel de 

produtor de conteúdo, não só consumidor, se consolida. No caso das fanfics, é aí que 

começam os seus ritos genéticos; todo esse processo além-texto de discutir, analisar 

além do texto-fonte, conhecer todo o background de seus personagens, ter 

                                                           
9
Poaching, conforme aleitura de Jenkins da proposta de De Certeau, acima registrada. 

10
 The  value of the new toy (the Velveteen Rabbit) lies not in the material qualities (...), but rather in 

how the toy is used, how it is integrated into the child’s imaginative experience.(JENKINS, 2013, p.50) 
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conhecimento sobre as informações presentes no canon e no fanon fazem parte das 

práticas literárias da fanfic writer. Apesar de ter personagens “já prontos”, bem como 

locais e certas informações, o processo criativo de uma fanfic vai muito além da 

reprodução do canon; mesmo porque toda fanfic tem suas particularidades. Mesmo 

quando se trata de uma re-escrita de fatos do canon, sempre haverá algo da autora ali; 

uma “correção” nas “falhas” do texto-fonte, por exemplo.  

O que acontece é que, muitas vezes, esse não é o caso. Na maioria dos fandoms, as 

produções literárias se dão de forma que muito pouco se mantenha do texto-fonte. 

Essas mudanças se dão por meio de mecanismos como universos alternativos, 

crossovers11, genderbend12, racebend13, mudança de idade dos personagens, dentre 

muitos outros que apenas partem da base, da inspiração, para uma criação literária 

totalmente sua. Ora, e não é assim que se dá a constituição literária de todas as obras, 

para além do mito da Musa? 

 

• O caso “50 shades of Grey”  

 

Algo que não foi previamente mencionado, mas é a base da maioria das fanfics é a 

sua natureza sexual. A maioria dos texto-fonte não explicita tais detalhes nos 

relacionamentos canon, então os fãs veem na sexualidade uma maneira de se afastar 

do canon, reafirmar seus ships e externar suas interpretações, com suas derivas.  

Isso posto, pode-se imaginar que as fanfics de maior sucesso, independentemente 

do fandom, sejam de temática predominantemente sexual. E certas fanfics fazem 

tanto sucesso, que chegam a ser publicadas por editoras com poucas mudanças, como 

o nome dos personagens para nomes originais (e cabe discutir, aqui, a razão para esse 

tipo de troca, que certamente recaisobre aspectos normativose legais dos direitos 

autoriais). 

Foi o caso de “50 shades of Grey”, previamente uma fanfic de Twilight (série de 

livros YA) publicada por Snowqueens Icedragon (pseudônimo de EL James) sob o título 

“Master of the Universe”).  

                                                           
11

 Fenômeno da mistura de dois (ou mais) fandoms em uma mesma fanfic. “Superwholock”, por 
exemplo, é um crossover clássico que mistura “Supernatural”, “Doctor Who”  e “Sherlock”. 
12

 Fenômeno da troca de sexo do personagem 
13

 Fenômeno da troca de raça do personagem 
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Apesar de o fenômeno da publicação por uma editora convencional ter acontecido 

a muito mais fanfics, o caso de “50 shades of Grey” é isolado pela magnitude de seu 

sucesso. Fanfic de Twilight (Crepúsculo), “50 shades of Grey” (“50 tons de cinza”, na 

tradução brasileira) alcançou tamanho sucesso que não só ultrapassou as vendagens 

da publicação de seu fandom original (Crepúsculo) como ganhou seu próprio filme e se 

tornou um fandom. A trilogia consiste na história de amornão convencional de 

Christian Grey (Edward Cullen, no texto fonte) e Anastasia Steele (Bella Swan). O 

primeiro e o segundo livros da trilogia (“Fifty shades of Grey”” e Fifty shades darker”, 

na tradução brasileira) foram publicados em 2011 e o terceiro (“Fifty shades freed”, 

mmm) foi publicado em 2012. 

 

• A constituência no discurso de fã  

 

Retomando citação da seção “Sobre discursos constituintes”, discursos 

constituintes são discursos que se propõem como discursos de origem validados por 

uma cena enunciativa auto-autorizada (Cf. Maingueneau 2008). Pois bem, o material 

analisado propõe uma questão intrinsecamente ligada a essa afirmação: um discurso 

pode ser considerado constituinte quando põe às claras seu processo constitutivo?  

Maingueneau afirma: 

 

Podem-se distinguir dois tipos de comunidades discursivas, 
estritamente imbricadas: as que gerem e as que produzem o 
discurso. Com efeito, um discurso constituinte não mobiliza somente 
os autores, mas uma variedade de papéis sociodiscursivos 
encarregados de gerir os enunciados: por exemplo, no caso da 
literatura, as críticas literárias de jornal, os professores, as livrarias, 
os bibliotecários, etc. (MAINGUENEAU, 2006, p. 69) 

 

Primeiramente, precisamos analisar os discursos que permitem a produção literária 

dentro do fandom: o canônico e constituinte discurso literário e o discurso de fã.  

É na produção de um discurso híbrido que nascem as fanfics. Isso posto, precisamos 

analisar o processo criativo explícito e por muitas vezes “comunitário” das fanfics. Ao 

contrário da literatura canônica, onde o escritor é – supostamente – uma figura 

solitária, guiada apenas por seu gênio e sua Musa para chegar ao seu produto final, 
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partindo, realmente, de algo transcendente como a Arte, no processo criativo das 

fanfics todas as engrenagens estão à mostra, não apenas o produto final; muito pouco 

do processo criativo não é de conhecimento público (geralmente, só a mediação 

editorial do texto; isto é, quando ela não é feita pelos próprios fãs). Quem consome 

essa literatura tem acesso a toda a base de sua construção, tem acesso ao texto-fonte 

e muitas vezes é especialista nele. Jenkins argumenta:  

 

Caçadores não observam à distância (seja ela fisica, emocional ou 
cognitive); eles ultrapassam a propriedade alheia; eles as apanham e 
agarram; eles internalizam seus significados e refazem esses termos 
emprestados. (JENKINS, 2013, p. 62, tradução nossa)14 

 

É essa atitude de não observar a distância que constrói o conhecimento que todo fã 

(fã, não espectador) possui sobre seu fandom; é essa ávida caça que explicita seu 

processo criativo, que se dá nesse espaço paratópico e fora de seus domínios, onde, 

ainda assim, os fãs caçam corajosamente.  

 

• Paratopia e ritos genéticos nas fanfics 

 

Tendo estabelecido como os discursos constituintes fazem parte da cultura de fã, 

podemos aplicar certos conceitos discursivos ao material cedido pela autora do AO3, 

Vague_Shadows. 

Primeiramente, analisemos como se põem as instâncias da paratopia criadora no 

caso dessa autoria. 

 

                                                                     P 

                                                                               E 

                                                                   I 

 

                                                           
14 Poachers do not observe from the distance (be it physical, emotional, or cognitive); they 

trespass upon others’ property; they grab and hold onto it; they internalize its meanings and 

remake these borrowed therms.(JENKINS, 2013, p. 62)   
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Como no caso da maioria das fanficwriters, a instância “pessoa” é praticamente 

invisível: muito pouco se sabe sobre a vida pessoal da autora; muitas vezes, o máximo 

que se divulga é o nome ou um apelido da mesma.  

A instância “escritor”, no caso de Vague_Shadows, é ligeiramente mais pronunciada 

do que a primeira; a partir de um link para seu tumblr, é possível ter acesso à fanbase 

da autora, o que a inspira a escrever, perguntas dos fãs de suas fanfics e pensamentos 

da autora sobre tópicos literários. Também há a possibilidade de se estabelecer 

contato via e-mail para conversar sobre suas histórias.  

A instância “inscritor” é, de longe, a mais proeminente; Vague_Shadows tem uma 

vasta produção literária no AO3 – 21 fanfics e 3 séries,a maioria delas finalizada e com 

mais ou menos 70.000 palavras (mais ou menos o tamanho de um livro de 150 

páginas) e a maioria, se não todas, tendo recebido algum tipo de betagem, com uma 

taxa de, em média, 10.000 visualizações cada.  

A autora Vague_Shadows (Anexo VII) e outra autora, Telera (Anexo VIII), foram 

questionadas sobre o porquê de procurarem (ou não, como é o caso da segunda 

autora, cuja língua materna não é o inglês, que, no entanto,é a língua na qual faz suas 

publicações) o auxílio de beta-readers para compor o processo editorial de seus textos, 

explicando seus ritos. Karpovich (2006b) aponta:  

 

A prática de liberar uma história para uma beta-reader se tornou 
uma convenção dentro da comunidade das fanfics, e mesmo no seu 
micro nível, há um aspecto da manutenção da comunidade nessa 
convenção, enquanto os diálogos contínuos entre fanfic writers e 
suas beta-readers ajudam a manter as conexões dentro da 
comunidade. Na prática, o processo de betagem pode ser visto em 
vários estágios diferentes. O processo é quawse sempre iniciado pela 
fanfic writer que, ao completar um rascunho que ela se sente feliz de 
disponibilizar para uma beta-reader, ela ou faz contato com uma 
beta-reader existente ou procura por uma em fóruns online, 
postando solicitações públicas por beta-readers, ou contatando 
outras fanfic writers. A beta-reader oferecerá feedback e sugestões 
para melhora em todos os aspecto da história, de estrutura narrativa 
e caracterização até gramática e ortografia. Não é incomum para 
uma fanfic writer ter mais de uma beta-reader, talvez diferentes 
betas especializadas em diferentes aspectos da escrita. (KARPOVICH, 
2006b, loc. 2449, 2503, 2507, tradução nossa)15 

                                                           
15

 The practice of releasing a story to beta-readers has become a convention within the fan fiction 

community, and even at the micro level, there is an aspect of community maintenance to this 
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Os anexos IX, X e XI são exemplos da relação e do funcionamento da relação beta-

reader/fanfic writer, desde idéias prévias ao texto até sua inscrição em si. A betagem 

opera no que, em nosso modelo teórico, recai sobre a instância inscritor. Esseé o foco 

dos trabalhos doravante, conforme se disse acima: ao examinar detidamente os 

procedimentos das beta-readers, poderemos discutir a unidade autoral que se produz 

no universo de criação em tela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
convention, as the continuing dialogues between the fan writers and their betas help to maintain links 

within the community. In practice, the beta process can be viewed as a series of distinct stages. The 

process is almost always initiated by the fan writer, who, upon completing a draft that she is happy to 

make available to a beta-reader, either makes contact with an existing beta-reader or seeks one by 

searching in online forums, posting public requests for beta-readers, or approaching other fan writers. A 

beta-reader will read the story as a draft and will offer feedback and suggestions for improvement on all 

aspects of the story, from narrative structure and characterization to grammar and spelling. It is not 

unusual for an author to use more than one beta-reader, perhaps with different betas specializing in 

different aspects of writing 
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7. PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA 

 

Até o presente momento, a pesquisa seguiu o que havia sido planejado no cronograma 

inicial: aprofundou-se a leitura da bibliografia específica, os dados colhidos foram 

sistematizados e houve a participação nos congressos citados e nas reuniões do Grupo 

de Pesquisa Comunica. Fichamentos individuais dos dados coletados foram realizados, 

principalmente nos textos referentes à cultura de fã. 

Na próxima fase do projeto, objetiva-se focalizar a análise no material cedido por 

Vague_Shadows, a partir da premissa de que a escrita de fanfics desafia o conceito de 

Discursos Constituintes. Pretendemos, a partir disto, compreender melhor a 

organização e o funcionamento da autoria e do processo de mediação editorial que se 

dá no mundo dos fãs.  

 

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             

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

lancem convocatórias no período. 
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8. PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS  

 

Durante os seis primeiros meses de desenvolvimento deste Projeto, houve a 

participação em eventos como ouvinte e com apresentação de trabalho na modalidade 

“pôster”:  

 

-VIII Seminário de Pesquisas do Programa de Pós-Graduação em Linguística, realizado 

na UFSCar, em São Carlos, promovido pela Coordenação do Curso de Bacharelado em 

Linguística nos dias 29 e 30 de setembro de 2014 como ouvinte. (Anexo XII) 

-III Seminário de Produção em Linguística realizado na UFSCar, em São Carlos, 

promovido pela Coordenação do Curso de Bacharelado em Linguística e Bureau do 

texto dos dias 01 a 03 de outubro de 2014, com apresentação de painel. (Anexo XIII) 

-18ª Jornada de Letras realizada na UFSCar, em São Carlos, promovida pela 

Coordenação do Curso de Licenciatura em Letras dos dias 27 a 29 de outubro de 2014, 

com apresentação de painel. (Anexo XIV) 

- XXII Congresso de Iniciação Científica, realizado na UFSCar, em São Carlos, promovido 

pela Coordenação de Iniciação Científica e Tecnológica da Pró-reitoria de pesquisa, 

entre os dias 19 e 21 de novembro de 2014, com apresentação de painel. (Anexo XV)  

 

• Participação em grupo de pesquisa 

O grupo de estudos COMUNICA – reflexões linguísticas sobre comunicação, que 

existe desde 2010, deu origem, em setembro de 2012, ao Grupo de Pesquisa Comunica 

– inscrições linguísticas na comunicação (CNPq). Entre minhas atribuições,além do 

desenvolvimento do projeto de Iniciação Científica, participei da confecção do painel 

do Grupo de Estudos apresentado no III Seminário de Produção em Linguística, 

realizado entre os dias 1 e 3 de outubro de 2014, na UFSCar. 
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9. DESEMPENHO ACADÊMICO 

 

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 à FAPESP, todas as disciplinas foram 

cursadas com bom aproveitamento.  
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11. ANEXOS  

 

Anexo I  

 

 

Anexo II 

 

 

 



34 
 

Anexo III  

 

 

Anexo IV  
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Anexo V 

 

 
 

Anexo VI  

 

 
 

Anexo VII 

 

As for why I have a beta-reader....originally, when I posted my very first work, I had a 

friend reading it just to make sure it wasn't total crap because I was really terrified that 

I would put something up only to find no one liked my writing :/ so it started as a self-

confidence thing more than anything. 
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Then for Desolate Part 1 I didn't have a beta; I was writing it as a coping process for 

some issues I was having, so it was a personal venting thing for me, and I was just 

running with it once I got some general interest from the first chapter.  I had someone 

ask if they could go back and proof read for me, kind of "retroactively beta" the work, 

because it was definitely in need of some grammar and spelling and typo revision.  So 

it started just as proof reading, but then I realized that I enjoyed having someone to 

bounce ideas off of, and someone to help me brainstorm ideas for new chapters.   

 

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. 

 

Overall, the thing i love about fanfic in general is the potential for immediate feedback, 

and having a beta (at least one as awesome as Pippa) makes the feedback even more 

immediate and working with her I know that she's got great love/respect for the 

characters so I can trust her opinion of plot choices and character choices.    

 

Anexo VIII 

 

Now to your question. I don't use a beta because the kinks I write are so kinky and 

extreme  that I never thought I could find someone who was into all that and was 

willing to beta my stories. That said, some writers/readers have occasionally betaed a 

few fics of mine, and I was very happy to hear from them! I always considered and in 

98% of cases included their suggestions into the final draft. 
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Anexo IX 

Passagem Comentário da Fanfic 
Writer 

Comentário da Beta-
reader 

“Then why do you look 
like that, Derek?” she 
demands, forehead 
wrinkling as she studies 
him.  “Your mouth is all 
happy but your eyes look 
sad.  I thought Stiles was 
awake now?  Dr. Deaton 
was gonna make him all 
better like he did for you.”  

(marked as resolved) Bad wrong? 

“You’re it!” Addie 
cries, smacking her 
brother’s shoulder and 
taking off toward the back 
door; she still can’t 
understand why in the 
world anyone would want 
to just run, so her runs 
generally consist of 
playing tag or red-light-
green-light. “Can’t catch 
me!” she challenges. 

(marked as resolved) Her runs generally consist 
of? 

Derek replies with 
a hesitant, “Maybe we 
should take a week to--” 

(marked as resolved) Derek replies 

Motion and voices 
and colors and smells and 
he understand things are 
happening but he can’t 
focus on anything and 
doesn’t think he wants to 
because there’s already 
too much in his head.  

Too much, too 
much, too much. 

And so much fear 
and pain and hatred and 
confusion and desolation. 

It’s going to 
smother him; there’s too 
much. 

Too much. 
How is anything 

happening outside of this? 

1. Okay, I know this is 
weird and somewhat 
nonsensical and all...but do 
we like this option to show 
there is some base level of 
cognizance in Stiles? or 
leave it out and let 'em 
sweat until he shows it? 
 

 
3. we'll leave it for now, 
and I'll decide later :) 
 

 
5. (Marked as resolved) 

2. i dont know, /do/ we 
like this option? the 
audience kind of knows 
that stiles won against all 
the other personalities, 
maybe its ok to let them 
know that he can hear and 
feel but just can't express 
 
unless you wanna torture 
them, one last jab with the 
sword before things end 
happily 
 

 
4. sounds good to me 
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How does anything exist 
except these horrible 
things locked away in 
memory?  How can he 
focus on anything other 
than the heinous scenes 
floating through his head, 
swirling around until he 
chokes on them, like the 
dull ashes of some horrible 
fire that burned out his 
entire existence?  

He has to see, 
needs to see, has to run 
through it all to get to the 
other side, the place 
where good things are 
waiting, but he can’t see 
the good things, just more 
and more nightmares, and 
he whimpers because he’s 
scared that maybe he’s not 
ever going to find his way 
out of the wasteland.   
He’s tired, so tired, and 
there’s just too much.  So 
he closes his eyes, and 
curls up tight and tucks his 
face in his arms to keep 
the ashes out so maybe he 
can breathe and stop for a 
while and sleep. 

There’s absolutely no 
warning at all before Stiles 
sinks slowly to the living 
room floor, curling in on 
himself with a small whine 
before he closes his eyes 
and lies completely still.  
Only the quiet sound of his 
breathing and steady pulse 
keep Derek from losing it.  
He kneels with Cora to lay 
hands on Stiles, asking if 
he’s okay, trying to coax 
out a response, and 
eventually deciding that 

(marked as resolved) Downstais in the living 
room? 
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maybe he’s just exhausted; 
he hasn’t slept since he 
first woke, so maybe this 
will be good for him. 
 

It’s the most bittersweet 
memory Derek thinks he’s 
maybe ever made; judging 
by the barely masked 
melancholy on Isaac’s face, 
he’s feeling much the 
same as Derek. 

(marked as resolved) What does Derek note 
about Isaac’s reaction to 
this? 

He can’t stop his 
heart breaking as Addie 
watches expectantly when 
both Derek and Isaac kiss 
Stiles gently but he still 
doesn’t respond; she sighs 
in clear disappointment.   

2. *muffled cackles*  
3. (marked as resolved) 

1.  GROSS SOBBING, BEKA. 
GROSS SOBBING.  
 

 

There’s a weight on him 
now, a shield and a 
helmet, dispersing the 
darkness and ash, lending 
protection.  Sounds of joy 
break through the screams 
echoing everywhere. He 
thinks he might smile but 
he supposes he must have 
forgotten how because his 
muscles don’t move like he 
wants them too.  She 
smiles at him anyway, the 
beautiful fairy, and for a 
moment he can’t see any 
of the nightmares 
anymore.   

(marked as resolved) I WEEP 

Isaac dozes on and off as 
the evening wears on, 
lulled into a general sense 
of security by the sounds 
of Derek, Cora, Addie, and 
later even John down in 
the backyard and 
downstairs; Derek’s 
offered to relieve him 
more than once, but Isaac 
just can’t quite muster the 

1. Like?   

3. and like so many other 
bits of this story I love, it 
wouldn't exist without you 
here <3 you ROCK! 

4. marked as resolved  
 

2.  perfect as always! 

4. /intense blushing  
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energy it’ll take to put on 
a happy face.  The game of 
“Sleeping Handsome” 
earlier sapped out just 
about all his fake-it-til-
you-make it willpower for 
the day.   He’s mentally 
exhausted, but entirely 
unable to shut his brain 
down enough to reach any 
deep sleep.   

He just wants to know 
why Stiles has turned his 
head; he’s checking on the 
sleepwalker Stiles has 
been the last little while, 
not truly expecting that 
Stiles has finally made it 
out of his mental prison 
on so many levels.   

Okay, so below this are 
options as far as the last 
lines go...each color is it's 
own option, so like, skip 
from the black to the start 
of the color? make sense? I 
hope 

(marked as resolved) 

 

“Uh-huh! Both his Princes 
can kiss at the same time 
and it’ll be double magic!” 
she declares, and Stiles 
sees Collin roll his eyes 
through the opening in his 
plastic silver knight’s 
helmet.  He seems to be 
tiring of carrying his giant 
yellow foam sword and big 
green shield emblazoned 
with some crest that 
includes a wolf from where 
he’s standing behind his 
sister. 

(marked as resolved) add in a description of 
what addie has him 
wearing :D 

For Stiles’ plan, 
Addie’s declaration 
couldn’t be more perfect.  
Derek and Isaac move to 
sit on either side of him, 
and Addie counts, “One, 
two, three!” for them.  
Their lips brush Stiles’ 
cheeks for just a moment, 
and the minute they leave 
his space, Stiles shakes his 
head as though clearing it, 

2. HAHA omg this is what 
happens when I try to talk 
to coworkers while writing 
:P she was talking about 
her sister's engagement :P 

3. (marked as resolved) 

1. i'm not sure what that 
means 
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rubbing at his eyes as he 
yawns exaggeratedly.  All 
four of them stare open-
mouthed, and he grins, 
thrilled at the reaction to 
his performance. 
 

“I knew you could 
do it, Stiles!” Collin cries 
joyously, Stiles hugs both 
kids tightly as the rush at 
him and clamber into their 
fathers’ laps on the bench.  
“You came back.” 
 

(marked as resolved) where are they? 
sitting/standing 
something? 
 

“‘Cause we’re gonna live 

happily ever after!” Addie 

announces.   

“Yeah, kiddo, we are,” 

Stiles agrees. 

We’re going to get our 

happily ever after... 

 

1. I think I just happy-cried 
a rainbow....but I'm not 
sure if that's a bad thing...i 
dunno.... 

2. (marked as resolved) 

3. CONGRATULATIONS  
 
 
Tell me the very second 
you post this! 

 

 

Anexo X 

Passagem 
 

Comentário da Fanfic 
Writer 

Comentário da Beta-
reader 

“I got it.  Finish up your 
lunch,” he tells Isaac as he 
heads for the stairs. 

(marked as resolved) Does that mean Isaac and 
the sheriff are downstairs? 
You may want to mention 
it 

“And if they are your kids 
don’t need to be there for 
it,” Scott interjects firmly.  
“Isaac, I’m not kidding.  
This isn’t--you were all 
messed up after the 
hunters, but they look like 
you did when the Alpha 
Pack got done with you.  
Derek’s doing okay I think; 
he’s an Alpha and Damon 
gave him a kick-start.  
Stiles, though--when I left 
he wasn’t healing; not at 

2. I think they’re all kind of 
Stiles to Scott…like even if 
Derek called him Damon, 
Scott just see /Stiles/ 
dying. 

1. Stiles or Damon? 

3. Got you. 
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all.” 

And Stiles is worse?  Stiles or Damon? 

Isaac starts to leech 
a little pain, though he 
knows Derek’s liekly been 
dosed with massive 
amounts of grade-A 
painkillers by now.  Derek 
frowns as Isaac starts 
pulling pain; he stirs, 
turning his head to the 
side to survey the room. 

(marked as resolved) Try reading this out loud. 
Wording is a bit off 
 

“Shh, shh, shh,” 
Isaac urges, running 
fingers through Derek’s 
hair to soothe him.  “It’s 
okay.  I know you didn’t 
want to hurt him.  Stiles’ll 
know too.  Don’t worry 
about it right now.  Just 
heal up, okay? Do that for 
me?” 

(marked as resolved) Is Isaac  petting at Derek’s 
hair or something?  
Something to calm him?  

Isaac only glances up for a 
moment when Holly walks 
into the back room of the 
vet’s office.  He’s in a chair 
between the cot on which 
Derek’s resting and 
recuperating and the table 
where Stiles or Damon or 
whoever he is now lies 
pale and unmoving with 
his chilly, limp fingers in 
Isaac’s grip; he’s yet to 
heal any of the damage 
done to his body on his 
own, despite the fact that 
at least one of them is 
pulling pain at all times.  
His heart has stopped two 
times in as many hours, 
and Isaac’s starting to 
wonder if the stitches and 
remedies Deaton and Lydia 
tried are going to be 
enough.   

(marked as resolved) 

(marked as resolved) 

(marked as resolved) 

Stiles or Damon? I only 
keep asking this because 
holly proposes that it's 
indeed Damon that's 
preventing the healing. It's 
stiles body by Damon's 
mind right? 

Is Isaac pulling pain? 

his heart has stopped? 
 

“I do,” Holly (marked as resolved) What does that mean? 
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answers simply.  “I think 
we have reached the point 
of no return with Stiles’ 
DID.  I think that so many 
new splits, such frequent 
switches, and losing 
control to the extent of 
attacking his Alpha, all 
bring the argument for 
supernatural treatment 
options to the forefront.  
I’m not sure it’s something 
he can come back from 
otherwise, and if he 
doesn’t regain control of 
his mental state, he might 
never start healing.” 

This level? 
 

Derek wakes slowly; he 
feels like he got hit by a 
fucking train.  Thankfully 
the cot they’ve got make 
up for him is next to the 
wall so he can slump 
against it because 
otherwise he doesn’t think 
sitting up would even 
remotely be an option 
right now.    

(marked as resolved)  So Derek was there but 
asleep when Isaac was told 
this plan. This is Derek 
waking up right? 
 

The next he’s in the 
kitchen holding a mixing 
bowl full of chocolate cake 
mix.  It’s as though the 
attack of the hunters never 
happened; Damon’s 
kitchen haven is filled with 
light and the general noise 
of his family bustling 
about. 

2. he thinks haven first and 
then realizes it might be 
heaven 

1. Haven or heaven? 

“Yeah, kiddo, I 
know.  Come on.  We’ll go 
check on him, okay?” 

2. :D :D :D  1.  This section is good :)  

I don’t think I can go into 

the darkness on my own.  I 

don’t want to. 

2. something like that--
mostly just the 
overwhelming 
ridiculousness off the 
psyche situation; equate 
the darkness to his fear I 

1. Is darkness what the 
stiles personality sees 
when he's not in charge of 
the body? What is this 
darkness? 
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guess 

“I’d like that,” he tells 
Stiles earnestly, “to be 
your silver lining,” he says 
with a smile that lights up 
his whole face. 

 What does Damon's face 
look like? 
 

“Awesome,” Stiles replies, 
tugging Damon’s arm 
effortlessly through the 
barrier, and Damon’s body 
follows just as easily.  
“Let’s get going.” 

 Ready when you are :) 
 

 

 

Anexo XI 

Real!Stiles - (stiles circa the breaking dishes meltdown mid-Desolate; early stages 

Damon)ish) 

  

17!Stiles - then, instead of the mostly-happy doesn't remember much of the alphas 

Stiles who was the Stiles of last pack, we have happy-go-lucky doesn't remember 

anything past the kidnapping, Stiles? so like, stuck back at 16/17? but no PTSD, so he 

just learns what he needs to and fits right in and is this taunting picture of what life 

could've been like with him if the alphas hadn't fucked it all up 

  

Catatonic!Stiles, which is sad, but actually an improvement, b/c remember Morrell's 

comment that Wretch/regressed!Stiles was essentially the closest to catatonia stiles' 

mind could get? that he had the conditioning so deep he couldn't shut down even 

when he wanted to? so yeah, total catatonic now that he's better(isn) or was starting 

to be 

  

Ten-year-old Stiles kinda self-explanatory, see the draft for more 

  

Clueless!Stiles Doesn’t know himself, the others, anyone, total John Doe Mode  
(Autora: So I think I'm going to cut this one; it's be interesting, but I feel like it takes 
away from others I see more purpose to? whatcha think?) 

  

Dark!Stiles 
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Original thought was that they thought he was wretch, but since there are now many 

new personalities, he’ll just be more like Sociopathic!Stiles or Stockholm!Stiles which 

makes all the conditioning in his head more logical—all the tragedies that have 

happened to the pack he’ll see as confirmation that sentimentality makes people 

weak.  To the others he’ll seem robotic and cold, but they’ll completely underestimate 

what he’s capable of, and I think I want him to start coming in little bursts—like not 

even full seizures, but like missing hours to Stiles and then he’s back to one of the 

other personalities.   

 

 

--------------------------------------------------- 

 

1. Chapter 1 

a. Being Captured  

b. Stiles helps escape 

2. Chapter 2 

a. Stiles interrogates 

b. Isaac paralyzed reveal 

c. Dark!Stiles indicator with dismembered body 

d. Catatonic!Stiles 

3. Chapter 3 

a. at Jackson’s established 

b. Catatonic!Stiles 

c. kids’ issues a bit 

d. 17!Stiles reveal 

4. Chapter 4 

a. 17!Stiles interaction/bonding 

5. Chapter 5 

a. Isaac breaking point 

b. Real!Stiles reveal 

6. Chapter 6 

a. Real!Stiles bonding/acclimation 

b. Isaac healing reveal 

7. Chapter 7 

a. Stiles -> Catatonic 

b. Collin homeschool topic breached 

c. more talk about Isaac’s healing 
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d. Catatonic -> Stiles groveling, slight reveal that the memories are 

bleeding over 

e. Stiles back to Stilinski 

8. Chapter 8  

a. Stilinski name decided 

b. bonding with collin 

c. Stilinski looking at notes--ADHD realization from ISaac 

d. Asks ISaac on date 

e. Cora’s coping 

f. Stilinski & Lydia conversation 

9. Chapter 9 

a. wakes as Stiles ---Addie’s tantrum for Damon 

b. homeschool follow up 

c. triumvirate convo about Stilinski & homeschool 

d. Stiles leaves video - leads to glimpse at Beta 

e. Stilinski sees video 

f. Date 

g. happy endings and whatnot :)  

Chapter 10 (Autora:  so potential outline for the rest of Divided starting from here PS. 
no one has ever beeb 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 ) 

10.  

a. morning after w/Stiles 

b. Faking Damon for Addie 

c. Derek’s conversation with counselor 

d. blip of what Stiles hears under sedation 

i. make what they say ideas that could lead him toward kid!stiles; 

maybe it’s the stress of playing Damon combined with this time 

trapped with the voices that spurs the new split? 

e. Isaac talking to Addie about ordeal 

f. Derek & Isaac to Deaton for treatment 

i. clear progress? get him on crutches? 

g. Stiles wakes while they’re still gone (Jackson or Cora at house to help), 

wakes as kid!Stiles and leave it with kind of a cliffie 

11.  Chapter 11 

a. kid!stiles interaction with John & rest of the family 

i. multiple sections and POVs 

b. Isaac & Morrell (maybe Derek too) conversation trying to understand 

why he’d go back this far 

i. to give Addie and Collin a friend 
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ii. also potentially related to the first time he got memories back in 

Desolate; essentially eight or nine years old again? mind 

likes/wishes it could go back to that point--before any of his 

major traumas ever happened? 

c. kid!Stiles transition (Thinks he’s in trouble and it brings out the 

groveling) to Beta? pulling from the initial drafting of Beta’s time slowly 

realizing that Derek’s not the way Beta thinks an Alpha should be - 

disappointment 

d. transition to Stiles - Stiles gets vague impression of the dark thoughts 

brooding in Damon--has a sick feeling in his gut, etc. 

e. while sitles is present have pack meeting for house plans 

something in the planning triggers flashback in Derek or Isaac? maybe just a slight 
internal one; maybe bigger;  (Autora: push to 12? talk of a new house could be the 
unrealized trigger to Stilinski stepping in---the one more fit to help them rebuild (in 
Stiles' mind)) 

i.  

12.  Chapter 12 

a. Stilinski transition 

i. conversation with Isaac about Stiles’ other disorders, and other 

treatments they’ve tried 

ii. mention the shock? hint at idea that it could help? 

b. Stilinski-husband bonding 

i. sexytimes stuff?  

if we wanted to, we could have Derek offer to bottom, and the interaction could bring 
up Beta---a transition from “omg who would have in a million years thought Derek 
Hale would let me top” to “what kind of Alpha would lower himself to this position for 
the weakest beta in the pack” if not though, 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; (Beta: 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.) maybe he might wake as 
beta this time? as a subconscious signal that Stiles isn’t as content with the idea of 
his husbands with Stilinski as he thought? 

c. Waking as Beta, 

i. this would be Beta’s “I could make this pack good” decision 

ii. as soon as he thinks it, maybe a migraine starts, like Stiles 

fighting to get back even though neither personality really 

realizes that’s what is happening 

d. Stiles back 

i. conversation to assure still okay with sexytimes with Stilinski, 

hints that he’s not as cool as they thought 
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ii. talk about feeling that something is seriously wrong/fucked up in 

his head, but he can’t figure out or find what it is  

iii. maybe leave another video for Stilinski  (Beta: Excellent idea!) “I 

know you’re looking into all this; you gotta help me figure out 

what this is. Do you feel it too? That dark thing lurking 

somewhere in our head? like something out of the corner of 

your eye that’s gone when you turn your head to try and see?” 

13.  Chapter 13 

kid!stiles needs to come back, but need to find motivator (Beta:  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. Autora: 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 will just mention it during his appearance after kid!stiles)  for it--maybe 
officially deciding for Collin to home-school? maybe they’ve been setting up a room for 
the home “classroom”? 

i. Collin bonding? 

1. does collin get a sense that Stiles split into the kid in part 

for the sake of his children? what if Collin says things to 

kid!stiles trying to get real!stiles to hear and come back? 

(Beta: YES!!!!!!) “If--if we’re the reason, if I’m the reason 

you made this new one, you didn’t have to.  I’m okay; me 

and Addie both; you don’t have to do this for us…” or 

some such 

b. 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 (Beta: 

YAAAASSSS!!!!!!) 

i. maybe this time Stilinski has a little impression of what 

happened with kid; like he can’t access all the personalities or 

memories, but he’s getting flashes like Beta 

ii. mention video 

c. some more progress with Isaac,  

i. walking with braces + cane? 

ii. more thoughts from Stiles or Stilinski at considering electric 

shock therapy 

iii. they’re double team brainstorming? 

14. Chapter 14 

a. this is when stilinski handles the full moon really well and rubs salt in 

the wounds for them. also we had talked about the significance of the 

eyes in this one, whether they would be blue or gold and what reactions 

would be for both of them. › 
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b. OOOH if, like you said, stilinski hides that stiles slips in for a moment, 

imagine that coming up in the argument with stilinski, like 'you didnt 

even recognize him when he was here, isaac! and you still think you love 

the stiles personality the most?' OOOOOOOH 

c. accident hurts Stilinski send him into Beta? Kids go elsewhere to be 

removed from Beta same as used to from Wretch 

d. Beta tries to test Derek more and more, until they end up in a verbal 

fight--have him quote some lines we’ve heard from the alphas and/or 

Peter about why Derek sucks 

e. maybe Stilinski suggests it to Stiles via another video--or just talks into 

the mirror because STiles will get the memory?  (Beta: dude this is 

brilliance) 

15. Chapter 15 

a. fight turns physical, Derek having to choose between hurting Stiles or 

potentially letting Stiles kill him; maybe Stilinski brings up the original 

fire--”You’re not capable of keeping a pack alive and well, and you 

know it; stop pretending...etc?” and Beta is winning the fight because 

Derek’s guilt coming to surface is preventing him healing? 

b. WHAT IF THIS IS WHEN DAMON COMES BACK?! 

i. remember back in Dedicated when Stiles switched to Damon 

trying to protect Derek when Collin was still a little Alpha?  what 

if Damon manages to surface, and he doesn’t know exactly 

what’s wrong, but Derek’s beaten and bloody under him, and 

there’s blood on his hands and he realizes that something in him 

is trying to kill this Alpha and friend and crush that he loves so 

dearly and he turns on himself---because Stiles was never quite 

able to bring himself to attempt suicide, but the second Damon 

thought he was a true danger to the pack he loves he wouldn't 

hesitate for a fucking second to remove the threat, even if it 

means offing himself and THAT is the clusterfuck that leads them 

to Deaton’s, where Deaton and Morrell explain the “trap Stiles in 

his own mind to battle it out” plan; maybe Derek doesn’t even 

realize it was Damon. 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 
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they decide to risk the supernatural option and hope for the best 

because they don’t know how else to save Stiles? (Beta: this is 

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

yes yes exactly yes Autora: WOO! :D LET’S DO THIS SHIT :D)  

16. Chapter 16 

a. Stiles in his own head - somehow needs to be told what to do;  

i. potentially cheesey Mama Stilinski as guide? 

ii. alternatively have Isaac or Derek go in his head? but I kinda like 

the Mama Stilinski option; that she really is still with him in his 

heart and mind even though she’s passed away 

b. Isaac & Derek angsting and waiting and watching 

c. Stiles faces Damon first;  

i. issues to face  

1. guilt at being a burden 

2. need to protect people who love him 

3. convince himself that he really does deserve a chance to 

be his own person and not just the combination of 

automatic behaviors taught to him 

17.  Chapter 17 

a. face kid!Stiles 

i. issues: 

1. it’s easier to be this way, why do you want to remember 

all that bad stuff? 

2. 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.”  (Beta: MY HEART Autora: 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 Beta: i don’t think that’s vain at all :) ) 

b. catatonic!Stiles? 

i. if we want him faced, which I think  we should 

ii. issues: 

1. not so much overcoming this one as moving past him 

a. maybe in Stiles’ mind the catatonic one is really 

one that like curls in a ball and cries and mutters 

“how do we fix us” over and over? or something? 
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(Beta: BEKA. This is amazing. Its perfect. Autora: 

good because I was like – shit, how the fuck do 

you fight a catatonic person lol) and Stiles tries 

and tries to break through to the panic attack 

mode the catatonic!stiles is in, until he realizes 

that the terror of the reconciliation is what’s 

really manifesting, and that fear is something that 

isn’t going to go away, but it’s something he can 

move on in spite of?  

c. more angsting/slight update from ISaac or Derek POV to show passage 

of time and emphasize that what seems just a small conversations to 

Stiles is maybe hours and hours in the real world? 

i. wounds heal as Stiles gets past personalities? (Beta: I love that 

so much Autora: I’m a big fan of pairing physical and 

psychological signs :D)  

18.  Chapter 18 

a. Beta 

i. issues 

1. simple was better 

2.  “Caring is not an advantage” (to quote mycroft) 

3. the more we have the more we can lose; pack isn’t about 

family; it’s about survival; etc. 

ii. can’t reason with this personality, so it comes to a fight, and 

Stiles is losing 

1. cut to scene with Isaac and Derek in vet office and Stiles 

wounds not only stopped healing but maybe started 

getting worse again? bleeding like crazy, maybe he’s 

screaming? clear outward signs of the internal struggle, 

and they’re begging Stiles not to give up 

iii. Stiles hears Derek and ISaac somehow, and it’s enough to get 

one last surge of fighting out of him, and he beats Beta 

iv. 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 (Beta: OH MY GOD OH MY GOD  

Autora: *cackles, dances, trips over own foot but continues to 

dance anyway*) 

19. Chapter 19 

a. Stilinski 

i. issues 

1. who Derek & Isaac love more--picking between 

personalities is picking between them in a way 
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2. how much do the events since he was “rescued” really 

matter? is it connections he couldn’t regain with enough 

time? 

3. “I saw your eyes on the full moon, Stiles; how many 

innocent people did you kill? Do you even know?” 

4. what’s best for the kids? a young, uncertain dad or one 

who grew up to fast and has tons of baggage 

a. along with this issue though, Stiles realizes he 

does want to fight for his kids, that the baggage is 

something he can drop--or at least try to drop--

and for their sakes, and Isaac’s and Derek’s, 

maybe Stiles can face all the healing that he’s 

been so afraid of 

5. The all-important question of who is his family hoping 

comes out of this? are they tired of Stiles’ slow healing? 

would it be a mercy to them to just let them have 

Stilinski? or would it be deprivation 

6.  cant wait for that argument because its gonna be like 

INSANE and like obviously heated 

 

7. me 

8. like not an all out fight, but they both do love the family 

and think they can be best for it 

9. and I really want Stilinski to get to the point where he's 

like "LOOK HOW FUCKED UP YOU ARE, MAN! THEY 

DON'T NEED THAT SHIT!" 

 

10. Pippa Hawk 

11. and then stiles can be like ' i have everything you can 

offer still inside of me' 

12. god we read each other's minds 

 

13. me 

14. maybe even a jab about "Driving them to early graves 

like mom 

15.  

ii. as this goes on, maybe some cuts to Derek and Isaac having the 

same internal debate--which one will wake, and which one do 

they each really want to wake? same worry of which is best for 

stiles vs. the family/pack 
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iii. some kind of cliff hangery, either could win ending to chapter 

20.  Chapter 19 

a. Stiles wakes as Stiles, but still weak and not much talking, but enough to 

see how happy they are that he’s the one who wins 

b. more happy fluffy yay!Stiles feels and whatnot; going home 

c. something that should trigger a reaction doesn’t really; like he reacts, 

but he manages it 

d. happy fluffy “I really am going to be okay” kind of thing from Stiles.  

 

aaaaand then on to Delivered :) and a potential slight rewrite to the original, and then 

adding fluffy time stamp chapters after 

 

Anexo XII 
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Anexo XIII  

 
 

 

Anexo XIV 
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Anexo XV 

 


