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RESUMO 

 

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

em desdobramentos recentes propostos por Dominique Maingueneau (2006, 2008, 2010), 

analisamos a questão da criação e da autoria no "mundo dos fãs", mobilizando os 

conceitos de discursos constituintes, comunidades discursivas, 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 linguístico-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). 

Palavras-chave: Fanfics, cultura de fã, paratopia criadora, comunidades discursivas 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Based on the theoretical framework of the Discourse Analysis of french heritage, 

especially on recent ramifications proposed by Dominique Maingueneau (2006, 2008, 

2010), we analyze the creative and authoral questions on the "fan world", mobilizing the 

concepts of constituent speeches, discoursive communities, genetic rites and creative 

paratopy, in order to study materials obtained on the website Archive of Our Own. The 

website Archive of Our Own belongs to the Organization for Transformative Works, an 

organization made from fans for fans with the objective of preserving the fandom's history 

- communities of fans with similar interests that interact and participate in fan activities 

through discussions or creative works, like the fanfictions (fiction written by fans) - and 

support any kind of work made by fans. Based on this, we try to contribute to the 

systematzation of categories on the linguistic-discursive studies of fanfics, identifying the 

aspects of fandom that influence the writing of fanfics and verify how much of the 

authorship we can technically accredit to the fanfic writer (the author of fanfics), to the 

beta-reader (their editor/proof reader) and the source text, considering the three instances 

pointed by Dominique Maingueneau as constitutive of the creative paratopy. We intend 

to verify the how the interdiscourse crossing occurs in the material that was created, which 

is a work about a source text that has some of the elements rewritten and renovated on 

this fan culture. Finally, we are considering the relationship of those practices with the 

preservation and selection processes that, on the western history, defined functions of 

editorial mediation (CHARTIER, 2007). 

Keywords: Fanfics, fan culture, creative paratopy, discoursive communities   
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CONSIDERAÇÕES INICIAS 

 

1.1. O OBJETO DE ESTUDO 
 

Pode-se dizer que os processos de criação da contemporaneidade estão ligados 

diretamente aos ritos genéticos editoriais (SALGADO, 2014); no caso deste projeto, o 

processo de criação e edição selecionado atende muito bem à denominação “obras 

derivadas”, características do atual período.  

Isto posto, podemos dizer que 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 arte 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 nossa) 

 

 

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 
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partir de comunicação escrita, tanto off quanto on-line1. Dizemos tecnicamente porque a 

comunidade criativa dos fandoms em geral é muito mais complexa do que aparenta, e 

trataremos 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). 

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 listando 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 (relativo à favoritá-la), o "salvar para depois" 

(mark for later), o botão de comentários, o de compartilhar (que abre uma página que 

oferece um link para compartilhar a fanfic nos sites “Tumblr” e “Twitter” o de se 

inscrever para receber no e-mail atualizações da fanfic 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 

 
1 Cf. http://fanlore.org/wiki/Fandom, último acesso: 31/10/2017. 
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(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.  

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. 
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Figura 1: Screenshot da página de entrada de uma fanfic no AO3. Último acesso: 31/10/2017. 

 

Figura 2: Continuação do screenshot da figura 1. Último acesso: 31/10/2017. 
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Figura 3: Continuação das figuras 1 e 2. Último acesso: 31/10/2017. 

 

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 isto 

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

redes sociais2"). 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 das 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 

 
2 Cf. http://fanlore.org/wiki/Tumblr, último acesso: 31/10/2017) 
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“escritores profissionais” têm seus revisores, as beta readers fazem o 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.3 

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 vista de produzir um 

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

 

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 

 
3 Cf. http://fanlore.org/wiki/Beta_reader, último acesso: 31/10/2017) 
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Salgado (2011), especificando a abordagem como ritos genéticos editoriais - Conceito 

que será explicitado posteriormente.  

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

processo criativo da cultura de fã. Maingueneau define assim a posição criadora: 

 

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 um 

fandom e no quê, fora dele, a ele se atribui. 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 (ou teclado e 

tela).  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: são propriamente ritos genéticos 
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editoriais. 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 córpus, 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 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 
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tipo de autoria que só existe graças a uma criação pré-existente à sua própria e que serve 

explicitamente de fonte para a mesma. O discurso constituinte pode ser entendido da 

seguinte maneira: 

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, não alcança 

os requisitos citados acima, e mais: tem a seu cargo a produção do 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: 

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. 

 

Considerando esse universo de produção, pretendemos estudar as dinâmicas que 

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

excertos a seguir, fornecidos pela autora da série de fanfics cujo processo de edição será 

objeto de análise: 

 

Arquivo original 
Processo de mediação do 

beta-reader 
Versão final 



17 
 

“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”.4 

 

 

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 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.” 

“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 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)  

“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 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.” 

 
4 Cf. http://archiveofourown.org/works/1062435/chapters/2304798, último acesso: 31/10/2017 
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Autora: I maybe got too 

emotional writing it and kept 

having to take breaks :P 

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

da série “Desolate”.5 

 

 

Podemos observar na amostra acima que o trabalho da beta-reader. O que está em 

roxo são as interferências da beta aplicadas ao texto e o que está em rosa representa o que 

foi mantido na versão final. O trabalho 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 fandom. 

  

 
5 Cf. http://archiveofourown.org/works/883197/chapters/1766082, último acesso: 31/10/2017. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1. DISCURSO CONSTITUINTE 
 

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 ou 

uma deidade) e é a partir dele que todas as falas que mantêm 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) 

 

 

Neste trabalho, interessa-nos o discurso literário. A partir desse recorte, podemos 

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

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

se relacionam com a literatura, supostamente nela apoiados.  

Podemos dizer que o discurso literário, como todo discurso constituinte, mantém 

uma com a memória uma relação de “efeitos de princípio”, 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 os múltiplos gêneros discursivos que a caracterizam. Ele 

exemplifica dizendo que o jornalista, por exemplo, recorre ao escritor, ao teólogo, ao 

filósofo como fontes, precisamente porque o contrário não acontece, indicando que sua 

fala é superior porque é anterior a todas as outras. Discursos constituintes são, portanto, 

“discursos-limite, situados num limite e que se ocupam do limite ” (2006, p. 61). 

 

2.2. PARATOPIA CRIADORA 
 

A paratopia está diretamente ligada aos discursos constituintes, sobre os quais 

falaremos mais a frente, 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,e 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. Maingueneau esclarece: 
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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 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, 

considerando três 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 traços da vida empírica do indivíduo 

que condicionam sua produção. 

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

graficamente representado da seguinte forma: 

 

  

 

 

 

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. 

 

PESSOA INSCRITOR 

ESCRITOR 
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2.3. RITOS GENÉTICOS EDITORIAIS 
 

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

toda sorte de comportamentos não escriturísticos (viagens, meditações) que configuram 

o ensejo de uma enunciação, uma espécie de véspera do trabalho escrito que para ele 

diretamente contribui e Salgado (2011), a partir dessa formulação, afirma:  

 

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 significando que os hábitos 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) (p. 150). 

 

 

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

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

textualização conduzidos nessa instância autoral, que manobra esses ritos. Certamente, 

como foi sublinhado antes, estando essa instância e, portanto, os ritos que ela administra 

inseparavelmente ligados aos processo característicos das outras instâncias que compõem 

o lugar autoral.  

 

2.4. DISCURSO CONSTITUINTE E COMUNIDADES DISCURSIVAS 
 

A questão da produção da autoria fica mais complexa quando se coloca em um tipo 

de criação autoral que só existe graças a uma criação pré-existente e que serve 

explicitamente de fonte para a mesma. Temos: 
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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) 

 

Temos, então, que “discursos constituintes são discursos que se propõem como 

discursos de origem validados por uma cena enunciativa auto-autorizada 

(MAINGUENEAU, 2008). Aqui, o material a ser analisado propõe uma questão 

intrinsecamente ligada a essa afirmação: um discurso pode ser considerado constituinte 

quando põe às claras seu processo constitutivo, que é sempre tributário do que já existe 

constituído? 

A partir disso, aproximamos os conceitos de “discursos constituintes” e 

“comunidades discursivas”. 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) 

 

 

Isto posto, consideremos, ainda: 

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

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

comunidade discursiva, isto é, o grupo ou a organização de grupos no 

interior dos quais são produzidos, gerados os textos que dependem da 

formação discursiva. A "comunidade discursiva" não deve ser 

entendida de forma excessivamente restritiva: ela não remete 

unicamente aos grupos (instituições e relações entre agentes), mas 

também a tudo que estes grupos implicam no plano da organização 

material e modos de vida. (MAINGUENEAU, 1997, p. 56) 
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Uma comunidade discursiva não remete unicamente aos grupos em si, mas também a 

tudo que estes grupos implicam no plano da organização material e modos de vida: 

então, uma comunidade discursiva se forma por seus rituais, suas relações e suas 

restrições? Podemos dizer que sim, baseando-nos em como comunidades discursivas em 

um mundo de fãs só podem se formar  partir de discursos constituintes como o discurso 

literário, que dá vida a toda a criação comunitária das comunidades discursivas 

formadas por cada fandom3. FANDOM – O MUNDO DOS FÃS  

3.1. A EDIÇÃO NO MUNDO DOS FÃS  
 

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

há 50 anos. Ou poderíamos? Henry Jenkins fala com detalhes, em seu livro Textual 

poachers – Television fans and participatory culture (2013), sobre como as comunidades 

– os fandoms – já existiam há tempos, desde que a televisão se popularizou (e muito 

provavelmente até antes, mas de formas diferentes, de difusão mais discreta). O que 

acontece na contemporaneidade é que, com o auxílio da web 2.0, essas comunidades 

discursivas ganharam uma dimensão mundial. Por conta dessa difusão planetária, se 

convencionou dentro dessa grande comunidade produtora de textos e que a comunicação 

e a escrita seriam feitas preferencialmente em língua inglesa6 tanto no Tumblr quanto no 

AO3 (é válido lembrar que essa organização é recente, dos anos 2010). 

É nesses espaços que a literatura de fã se produz efetivamente. Jenkins (2013) 

aponta: 

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

intelectualmente inferiores; frequentemente, eles são pessoas 

extremamente educadas e articuladas que vêm da classe média, pessoas 

que deveriam fazer outras coisas que não gastar seu tempo construindo 

interpretações elaboradas de programas televisivos.. (JENKINS, 2013, 

p 18)7 

 

 

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

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

educated, articulate people who come from the middle classes, people who ‘should know better’ than to 

spend their time constructing elaborate interpretations of television programs. What cannot be dismissed 

as ignorance must be read as aesthetic perversion.” (JENKINS, 2013, p. 18) 
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Se fãs realmente não são intelectualmente inferiores, como Jenkins aponta, e muitas 

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

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

histórias, como seus próprios personagens? Bem, a explicação é simples: muitas vezes, 

quem faz parte dessas comunidades discursivas não está satisfeito com o que o texto-

fonte produz. Quando um ship (abreviação de relationship) não faz parte do canon4, por 

exemplo, e as interações entre os personagens no texto-fonte são reduzidas, os fãs tomam 

para si o direito de reescrever essa cena de modo satisfatório, em grupo ou não, para 

satisfazer o fandom. Se tal cena for reescrita satisfatoriamente, ela pode, inclusive, se 

tornar fanon. Temos um exemplo: em uma cena da série Teen Wolf (Jeff Davis, 2011-

atualmente, MTV) no quarto episódio da terceira temporada – parte A, a personagem 

Derek Hale atira agressivamente um copo contra a personagem Isaac Lahey. Isaac havia 

sofrido abusos de seu pai, fato que faz com que o fandom fique bastante superprotetor 

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

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

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

comentários em uma dessas fanfics onde as reações de Isaac foram mudadas: 
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Figura 1: screenshot de comentários à fanfic TAL TAL (Fonte: 

http://archiveofourown.org/works/857858 Ultimo acesso: 31 out. 2017) 

 

 

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

quarto comentários8) diz que pensou ser necessário algum insight, “canon ou não”, sobre 

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

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

das razões pelas quais se escrevem fanfics, afinal; pelo que os fãs, como espectadores, 

creem que precisam e não recebem de seus textos-fonte. Eles têm o poder de mudar o 

destino de personagens completamente, de forma que a interação com o texto-fonte se 

torne satisfatória para quem está do outro lado da tela, criando outra dinâmica, ao ponto 

de espectadores assistirem aos filmes ou séries, ou mesmo lerem livros, já pensando no 

 
8 Diálogo, tradução nossa: “De nada! Tive que escrever isso... Eu acho que nós (o fandom) precisávamos 
de algum insight, canon ou não, na cabeça de Isaac durante a cena. Fico feliz que você tenha gostado!” 
“Nós definitivamente precisávamos disso no fandom.” 
“Eu pensei nisso, também. A cena pareceu incompleta sem algum tipo de diálogo interior.” 
“Boa história, mas que cliffhanger, eu espero que você continue para ver a reação de Scott e Stiles”? 
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que pode ser modificado de forma a agradar ou atender às necessidades do fandom – uma 

prática que indicia o valor de coesão do fandom que, assim, nos parece poder ser referido 

como uma comunidade discursiva, estabelecida por temas comuns que agregam 

discursivizações por meios de gêneros característicos, avalizados e avalizadores. Há uma 

ética regendo esse funcionamento:  ao contrário do que se poderia pensar, os fãs não 

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

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

enriquecimento do texto-fonte. O caso acima, por exemplo, recebe o nome de “final 

alternativo” dentro da comunidade discursiva exatamente por não anular o texto-fonte, 

mas, antes, oferecer mais uma opção para quem ficou insatisfeito com uma certa 

passagem. Entendemos, com isso, que os fãs operam a partir do espaço associado no 

espaço canônico, conforme as definições: 

 

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

elocutivo, é o espaço saliente; ele repousa numa dupla fronteira: entre 

os actantes do mundo ficcional e o autor, de um lado, e entre ‘inscritor’ 

e ‘escritor’-‘pessoa’, do outro. Ele não se reduz a um espaço em que 

mundos ficcionais teriam um ‘eu’ referencialmente ao do outro autor. 

Isso parece relativamente evidente no caso de textos narrativos 

homodiegéticos [um só mundo da obra], bem mais do que no caso de 

textos líricos, por exemplo. (MAINGUENEAU, 2012, p. 144) 

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

canônico. O principal papel dos gêneros dedicatórios do século XVII, 

por exemplo, acompanha certo estatuto do escritor, ao passo que a 

importância dos manifestos nos séculos XIX e XX é indissociável da 

existência de um campo literário que tende à autonomia. 

(MAINGUENEAU, 2012, p. 144) 

 

 

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

autoral que, num paradoxo constitutivo, se define como obra: institui o autor sem o qual 

ela própria não se instituiria. Este é, aliás, um dos tópicos que entendemos merecer 

aprofundamento em futuras pesquisas, posto que aponta para a fluidez de fronteiras 

caraterísticas da produção editorial hoje. 
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Conteúdo, talvez? Se mudássemos os nomes das personagens para nomes que não 

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

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

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

ambas tão diretamente: a fanfic se tornou algo diferente do exemplo de final alternativo 

mostrado há pouco. Ou seja, alcançou um certo grau de singularidade na própria trama. 

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

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

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

construir sua história (“aspectos do conteúdo”) e seu texto (“aspectos da forma”). E 

trabalham balizados por todo o funcionamento desse universo de fãs: há ditames a seguir, 

metas a delimitar, expectativas a atender. Aí se configura a especificidade da mediação 

editorial de que participam beta-readers, os leitores preparadores (que retomam os 

copidesques e revisores das práticas editoriais há muito estabelecidas. 

Deve-se considerar, primeiramente, que nem toda mediação se dá da mesma forma; 

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

processo está diretamente ligado a como a beta-reader e a autora se relacionam como 

pessoas: elas são amigas, conhecidas ou se conheceram apenas por meio da fanfic? Têm 

afinidades dentro do fandom? Quais afinidades? Outros fandoms em comum além do 

fandom da fanfic que está sendo betada? São um grupo ou trabalham sozinhas? 

Trabalham sozinhas dentro de um grupo? O que é o foco da mediação: gramática, 

conteúdo, ambos?  

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

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

preparar a versão beta, testando a história antes que ela vá a público, sugerindo mudanças, 
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adições ao plot, cliffhangers (coisa pela qual a série de fanfics é conhecida, inclusive), 

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

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

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

grande parte, mas quando eu corro, ela me encoraja a desacelerar, a 

colocar mais descrições, a explicar mais claramente as motivações por 

trás de certo ator. O que digo é que ela tem um ponto de vista melhor 

do que o meu porque eu uso meus "óculos de autora" todo o tempo; eu 

sei em minha cabeça como a história funciona, e às vezes eu pulo ou 

deixo detalhes sem querer, porque eu não estou olhando para isto como 

uma pessoa de fora. Ela também olha a gramática e a ortografia, é claro, 

mas eu disse a ela que eu prefiro que ela me ajude a focar no plot e nas 

personagens e em ter certeza de que estamos alcançando o tom e o plot 

que nos propusemos a alcançar. E então, as vezes é tão simples quanto 

eu mandar uma mensagem que diz "Eu acho que isso precisa de outra 

coisa" ou "Eu não tenho certeza de que gosto dessa versão", e ela me 

fará perguntas sobre o que eu escrevi para me ajudar a explorar e 

expandir a cena.9 

 

 

Vague_Shadows descreve parte de seus ritos genéticos editoriais: fala sobre seus 

processos não-escriturais em conjunto, relativos à preparação desses textos que mais tarde 

virão a ser publicados. O resultado desse processo eleva seu trabalho aos olhos do público 

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

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

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

junto a outros motivos importantes, como a postagem regular e a manutenção ou 

finalização da história: leitores tendem a montar uma fanbase mais fiel a boas fanfics que 

 
9 Tradução nossa do original: “My current beta, Pippa, helps me proofread, but more than anything she 

makes sure that I don't run away with myself on the plot. I still largely steer things, but when I'm speeding 

through, she encourages me to slow down, to put in more descriptions, to more clearly explain the 

motivations behind certain actor. We say that she's got a better vantage point than me because I have my 

"Author glasses" on all the time; I know in my head how the story works, and sometimes I skip over or 

leave out details without meaning to because I'm not looking at it as someone from the outside. She also 

looks for grammar and spelling of course, but I've told her I'd rather her help me focus on the plot and the 

characters and making sure we've achieving the tone and plot we set out to. And then sometimes it's as 

basic as me shooting a message that says "I think this needs something else" or "I'm not sure I like this 

version" and she'll ask questions about what I've written to help me explore and expand the scene.” 

(mensagem enviada em 6 jan.2015, de arebutvagueshadows@gmail.com para 

amanda.guimaraes@live.co.uk) 
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não são abandonadas sem finalização; a fanfic pode ser bem escrita, mas se não há a 

manutenção da relação beta/autora > fandom, a fanbase não se mantém. 

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

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

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

a todo novo capítulo ela escreve agradecimentos, muitas vezes (mas não sempre) 

específicos àquela parte da história. Outros autores podem apenas comentar no primeiro 

ou último capítulo das fanfics. Aqui, temos alguns exemplos: 

 

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

capítulos da série Desolate, de Vague_Shadows 

 

 

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

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

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

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

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

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

aceita pelo fandom como partícipe, e ser apreciada em grande escala pelos fãs. 



31 
 

Essa apreciação vai além da vaidade. Toda uma validação do próprio trabalho de 

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

são vistos com seriedade. No meio geek, que agora está na moda, os fandoms fazem parte 

de sua base. Mas, por muito tempo, nem os geeks nem as fangirls foram bem vistos. 

Jenkins anota a esse respeito: 

(...) um homem se casou na Disney usando um uniforme da 

Federação [dos Planeta Unidos] e sua noiva "Trekkie" usou nada 

mais nada menos que orelhas Vulcanas de borracha. Tais 

detalhes, ainda que corretos, são seletivos, oferecendo uma 

imagem distorcida de sua comunidade, moldando a realidade de 

sua cultura para se encaixar nos estereótipos já postos pelos 

escritores e leitores da Newsweek. O texto e as imagens 

configuram sua credibilidade de fatos aparentemente 'naturais' 

oferecidos por fotografias e citações, tendo, ainda, efetivamente 

um papel importante no ajuste de tais 'fatos', a uma 'mitologia' 

maior sobre identidade de fãs (BARTHES, 1973).10 

 

 

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

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

universo de valores e práticas crucial. A beta-reader tem um papel essencial nisso; esse 

passo em direção a uma profissionalização dentro da comunidade discursiva mostra ao 

mundo fora do fandom, que tudo o que se produz ali é sério. De fato, a maioria das fanfic 

writers não se considera profissional, ao menos no início, mas o material submetido a 

circulação no fandom não pode ser produzido com descuido, exatamente pelo fato de o 

mundo em geral não tratar o texto-fonte com o respeito e o cuidado que os fãs creem que 

 
10 Tradução nossa do original: (...) one man was married in Disneyland wearing a Federation uniform and 

his “Trekkie” bride wore (what else), rubber Vulcan ears. Such details, while no doubt accurate, are 

selective, offering a distorted picture of their community, shaping the reality of its culture to conform to 

stereotypes already held by Newsweek’s writers and readers. The text and captions draw their credibility 

from the seemingly “natural” facts offered by the photographs and quotes, yet actually play an important 

role fitting those “facts” into a larger “mythology” about fannish identity (BARTHES, 1973). “ 

(JENKINS, 2013, p. 11 
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ele merece. Para um fã, trabalhar com o texto-fonte é pisar em solo sagrado, e fazê-lo 

descuidadamente é cometer o maior dos sacrilégios. 

No cenário brasileiro (que é um dos casos nos quais se produzem fanfics em 

português, mas, quando isso acontece, se utilizam outras plataformas que não o Tumblr e 

o AO3), nascem as ripagens. O termo vem do inglês “RIP – rest in peace”, ou “descanse 

em paz”. Essas práticas se desenvolvem sobre fanfics consideradas ruins, mal escritas, de 

forma violenta, esboçando uma edição pública em que se marcam erros gramaticais, 

escrita inconsistente ou falhas de plot imperdoáveis. É uma prática que despedaça, 

dilacera fanfics não-betadas. 

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

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

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

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

dentro do fandom. Para isso, se oferecem “serviços” de betagem; auxílio conforme o 

procurado por meio de posts no tumblr, comentários em fanfics de outras escritoras que 

já têm betas, notas em suas próprias fanfics perguntando aos leitores se eles conhecem 

alguma beta ou sugestões dos próprios leitores, indicando betas ou se oferecendo para o 

serviço. 

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

podem ou não ter uma formação no “mundo real” relacionada à mediação editorial. O 

único pré-requisito efetivo para que se faça a betagem é a paixão compartilhada pelo 

fandom, pelo ship ou pelo personagem principal, e um senso de desafio que instigue a 

autora, como Vague_Shadows diz que suas betas o fazem, criando inputs, resolvendo 

situações ou levantando questões que ela jamais teria visto sozinha, como seus “óculos 

de autora”. 
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Discursivamente, a beta-reader pode se encaixar em dois nichos diferentes, cujas 

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

define: 

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

estatuto historicamente variável que responde por um texto. Poderia ser 

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

correlato do texto, nem o produtor em carne e osso, dotado de um estado 

civil. Essa instância não tem nada de especificamente literária, uma vez 

que ‘ser o autor de um texto’ vale para qualquer gênero de discurso; 

além disso, ela pode, segundo os gêneros de textos, corresponder a 

dispositivos muito variados. (MAINGUENEAU, 2010, p. 30) 

 

 

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

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

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

medida, como um editor tal como delimitado desde o século XIX (Cf. BRAGANÇA, 

2005). Uma vez que é de conhecimento geral que existe uma beta-reader trabalhando 

junto da autora, na testagem de uma versão beta, isto é, quase pronta para ir a público mas 

suscetível de ajustes e intervenções de variada extensão, a responsabilidade sobre o texto 

passa a ser da beta, dos fios soltos da história aos erros gramaticais, independente do real 

grau de envolvimento da beta com o texto. Karpovich esclarece: 

 

Embora a autora não tenha nenhuma obrigação de usar qualquer 

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

reader sejam reconhecidos. É costume que os autores incluam o nome 

da beta-reader nas informações do cabeçalho que precedem o texto de 

verdade da história. Essa convenção informal se estende para não 

simplesmente listar a beta-reader, mas agradecê-la; a combinação de 

agradecimentos e a comum proximidade espacial entre o nome da beta-

reader e o título da história é um indicador sutil da notoriedade que a 

comunidade confere ao papel da beta-reader dentro do todo o processo 

de criação da fanfic. (2006, loc. 2509)11 

 
11 14 Tradução nossa do original: Although the fan author is under no obligation to use any of the beta 

reader's suggestions, the community does expect the beta reader's efforts to be acknowledged. It is 

customary for authors to include the name of the beta readers in the header information that precedes the 

actual text of the story. This informal convention extends to not merely listing the beta reader, but 

thanking her; the combination of the thanks and the usual spatial proximity of the beta reader's name to 



34 
 

 

 

Verifica-se, nesse caso, aquilo de que tratamos previamente, ao apresentar a 

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

constituinte do trio de instâncias que dão base para a unidade da paratopia criadora. A 

instância ligada ao trabalho com o texto, com a escritura propriamente, portanto ligada 

aos gestos responsáveis pela – literalmente – inscrição, por como se trabalha a 

materialidade linguística do texto. E as beta-readers trabalham nessa instância autoral, 

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

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

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

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

junto de si para que uma solução seja posta: 

Derek’s so distracted by the words, by what it reveals about the horrible thoughts still 

trapped in Stiles head after all this time, that he almost misses his chance to react when 

Beta’s claws leave his right shoulder and swipe toward his throat. Panicking, Derek 

bucks, rolling toward his left to unseat Beta’s position on top of him, howling as Beta 

fights to keep him down and Derek’s left shoulder pops from its socket. He manages 

to send a solid kick that knocks Beta back. 
Quadro 1: Excerto do Capítulo 15 de Divided, fanfic da série Desolate, escrita por 

Vague_Shadows. 

 

 

Vague_Shadows tem dúvidas sobre como identificar qual das personalidades da 

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

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

da personagem principal] acha que essa personalidade é Stiles, Beta ou Extreme Wretch? 

[três das personalidades da personagem principal]. Então, a autora esclarece: Bom, ele se 

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

 
the title of the story is a subtle in dicator of the prominence that the community invests in the role of the 

beta readers within the overall process of creating fan fiction. (KARPOVICH, 2006, loc. 2509) 
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Derek está tentando se lembrar de não combatê-lo?” Com isso, a beta-reader dá a palavra 

final: “Então eu prefiro Beta, eu diria”. 

Previamente, apontamos o funcionamento dos ritos genéticos – editoriais ou não –  

como conjunto de práticas que, efetivamente assumidas ou apenas projetadas, configuram 

o modo de preparo da situação de escrita e da própria escrita, enfim. Segundo o raciocínio 

que desde os primeiros desenvolvimentos apresentamos, nesta altura parece muito claro 

que podemos apontar a beta-reader como peça central dos ritos genéticos da autora em 

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

por exemplo, criando uma rotina de trabalho, ela também precisa sempre da interlocução 

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

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

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

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

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

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

mas a alimenta, dela faz parte. 

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

criação da qual falamos até o momento. 
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Screenshot 3: Entrada no tumblr de Vague_Shadows relatando parte de sua rotina de escrita via 

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

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

 

 

Comentário Beta-Reader Autora 

Chapter 10 ----  so potential outline for the 

rest of Divided starting 

from here PS. no one has 

ever been able to get me to 

write anything out like this 

before--much less ENJOY 

doing it :) so best Editor 

ever award to you, dude :D 

I’ve played with the idea of 

Beta getting flashes of 

other personalities to fuel 

the confusion, jealousy, 

and disgust building in him, 

so we could just write a 

flash of it into the next time 

he comes---actually I kinda 

like that better I think--not 

ruining sexytimes with 

Beta’s appearance; 

That sounds like really 

really nice :D :D my 

ultimate dream of course 

would be for Stiles to 

suddenly fade in in the 

middle of it and just be 

really happy. 

---- 

Chapter 13 

kid!stiles needs to come 

back, but need to find 

motivator 

 it doesn't make sense for 

kid/stiles to appear after 

stilinski. because i think to 

you it means that stiles is 

moving down in 

personality function when 

he's that personality.  

sorry, it's not really clear, 

but Stiles will leave the 

video, but Stilinski won't 

come to see it just yet...so 

we go from Stiles to 

kid!stiles; and so we'll 

have heard the video from 

Stiles' POV and then 
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STilinski will just mention 

it during his appearance 

after kid!stiles 

Stilinski comes instead of 

Stiles - like Stiles got the 

message, but still didn’t 

think he’s the one who 

should be with the family 

YAAAASSSS!!!!!! ---- 

maybe Stilinski suggests it 

to Stiles via another video--

or just talks into the mirror 

because STiles will get the 

memory? 

dude this is brilliance ---- 

he doesn’t know which 

version of Stiles was ready 

to die to save him, but he 

can’t have anyone else 

dying because of him, and 

he’s ready to try anything, 

and Isaac has been studying 

this shit for years and 

there’s not a traditional, 

clinical way that he can see 

that is a match for all the 

supernatural level trauma 

stiles has been through and 

maybe it’s time to fight fire 

with fire? PLUS maybe 

Stiles’ body won’t heal 

because Damon is still 

kinda sorta driving inside 

and doesn’t want to heal 

because he could maybe 

hurt Derek if he did; so they 

decide to risk the 

supernatural option and 

hope for the best because 

they don’t know how else 

to save Stiles? 

this is like the best thing I 

have ever heard and I love 

it to death, yes yes yes 

exactly yes 

WOO! :D LET’S DO 

THIS SHIT :D 

you could start over almost 

- bet they could let me go 

easier than you; they’d let 
me go live with Dad and 

Dad wouldn’t be alone 

anymore, and he wouldn’t 

look at you like you’re 

breaking his heart all the 

time.  you could make him 

smile more, and Derek and 

Isaac wouldn’t have to 

1. MY HEART 

 

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

2. God if these are your 

reactions I can’t fucking 

wait to get comments :P lol 
sorry if that sounds vain; I 

don’t mean it to be; I just 

thoroughly enjoy watching 

people react how I hoped 

they would :P  
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worry about you anymore; 

they could just keep Addie 

and Collin.” 

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? 

BEKA. This is amazing. Its 

perfect. 

good because I was like – 

shit, how the fuck do you 

fight a catatonic person lol 

wounds heal as Stiles gets 

past personalities? 

I love that so much I’m a big fan of pairing 

physical and psychological 

signs :D 

and then HERE COMES 

STILINSKI TO OFFER 

STILES AND HAND UP 

AND DUN DUN 

DUNNNNNNNN….he 

realizes that Beta wasn’t 

the hardest one to beat after 

all 

OH MY GOD OH MY 

GOD 

*cackles, dances, trips 

over own foot but 

continues to dance 

anyway* 

Tabela 3: Interações entre autora e beta-reader no esboço do plot de Divided. 

 

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

ritos genéticos editoriais de Vague_Shadows. Analisemos, então, as interações na ordem 

da instância “pessoa” da paratopia criadora, como proposto. Note-se que as interações 

não se dão com falta de profissionalismo, de forma alguma, mas têm um tom mais íntimo 

do que seriam em uma relação estritamente contratual, o que não é da natureza das 

interações de fanfic writers com beta-readers. Por exemplo, o uso constante de emojis 

como “: )” ou “:D” , aponta para uma relação mais informal e mais pessoal, indicando 

também o uso de uma linguagem que ambas dominam. 

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

concretizar em um ambiente onde ambas as partes estejam confortáveis e compartilhem 

o entusiasmo por algum tópico. Por exemplo, na última entrada da tabela, temos a 

seguinte interação: então LÁ VEM STILINSKI PARA OFERECER STILES E MÃOS 

PARA CIMA E DUN DUN DUNNNNNNNN... ele percebe que Beta não foi o mais difícil 
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de derrotar afinal. A beta-reader responde, entusiasmada: AH MEU DEUS AH MEU 

DEUS e a autora, descontraída, insere a ação *ri alto, dança, tropeça no próprio pé mas 

continua a dançar de qualquer jeito*, festejando o alcance do trabalho que juntas 

realizaram. 

Com isso, a partir do conceito de ritos genéticos editoriais, pudemos mostrar, de 

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

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

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

um revisor convencional talvez não pudesse e esta é, realmente, a característica desse 

trabalho de revisão: seu caráter livre e criativo. 

 

3.2. A CRIAÇÃO NO MUNDO DOS FÃS 
 

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

variadas para contribuir com sua produção. Ao longo da pesquisa feita para este trabalho, 

pudemos começar a sistematizar uma reflexão teórica de parte desse processo criativo: a 

escrita de fanfics e as atividades de mediação editorial que lhe são características. Nesta 

seção, voltaremos o olhar para a escrita.  

Anteriormente, descrevemos a sistemática atual das plataformas mais utilizadas no 

mundo de fãs, com vista a compreender, por meio de seu funcionamento, quais são as 

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

na produção de fanfics. A observação da sistemática de funcionamento de tais plataformas 

nos levou à análise de como as fanfics possivelmente se estabeleceriam como uma prática 

literária. O ponto chave para qualquer conclusão nesse sentido é o conceito de 

interpretação: se utiliza, majoritariamente, o material canônico fornecido pelo texto-fonte 

para que uma interpretação própria desse conteúdo ganhe corpo. Digo majoritariamente 
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porque, por vezes, se podem utilizar elementos não fornecidos no texto-fonte, mas algo 

dito pelo autor em uma entrevista ou, no caso de meios visuais, alguma informação 

(canônica ou não) fornecida por um ator ou produtor, juntamente com os elementos 

adicionados pela própria fanfic writer, que contribuem para que sua criação, apesar de 

composta em cima de um texto-fonte pré-estabelecido, seja única. 

Portanto, pode-se dizer que a palavra-chave, neste caso, é “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, caçando todo e qualquer detalhe referente ao texto-fonte que possa ser de alguma 

utilidade para a “sua versão dos fatos”. A sua interpretação. 

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

 

O valor do novo brinquedo (o Coelho de Pelúcia) está não em suas 

qualidades materiais (...), mas em como o brinquedo é usado, como está 

integrado na experiência imaginativa da criança. (JENKINS, 2013, p. 

50, tradução nossa)12 

 

 

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 de discutir, analisar além do texto-fonte, conhecer 

todo o background de seus personagens, ter Poaching, conforme a leitura de Jenkins da 

 
12 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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proposta de De Certeau, acima registrada. Ter o conhecimento sobre as informações 

presentes no canon e no fanon faz 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 reescrita de fatos do canon, sempre 

haverá algo da autora ali; no mínimo,  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, mudança de 

idade dos personagens, dentre muitos outros que apenas partem da base, da inspiração, 

para uma criação literária totalmente singular. Ora, e não é assim que se dá a constituição 

literária de todas as obras, para além do mito da Musa?  

 

  Algo importante 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 caberia discutir, aqui, a razão para esse tipo de 

troca, que certamente recai sobre aspectos normativos e legais dos direitos autorais). 
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Foi o caso de “50 shades of Grey”, previamente uma fanfic de Twilight (série de 

livros Young Adult) publicada por Snowqueens Icedragon (pseudônimo de EL James) 

sob o título “Master of the Universe”). 

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 amor não convencional de Christian 

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

segundo livros da trilogia (“50 tons de cinza” e “50 tons mais escuros”, na tradução 

brasileira) foram publicados em 2011 e o terceiro (“50 tons de liberdade”) foi publicado 

em 2012.  

Com isto, trazemos uma afirmação: fandoms não se compõem de uma pessoa só. 

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

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

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

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

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

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

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

<https://www.youtube.com/watch?v=gT5OpU2PlS4>. Último acesso: 31 out. 2017), que 

o que forma uma comunidade tem a ver com o que torna alguém local, isto é, localizado 

em seus rituais, suas relações e suas restrições em comum com outros, ou seja, o que 

fazem no dia a dia, os hábitos que moldam suas experiências diárias baseados em 



43 
 

aprendizados marcantes de uma vida inteira, as pessoas que estão suficientemente 

presentes para interferir em como esse indivíduo se relaciona com o mundo, e o que 

restringe esses hábitos e relações. Ora, não é isso o que pauta as relações dentro de um 

fandom? Os ritos genéticos de um fã? 

Como esboçamos brevemente na introdução desse trabalho, o que dá força para um 

fandom é seu caráter interativo: apesar de produções como as fanfics serem por muitas 

vezes feitas por uma só pessoa em sua fase primária, de criação, esse indivíduo só chega 

a esse ponto por meio da influência de seu meio, do que poderíamos chamar de sua 

comunidade discursiva. Maingueneau (1997), nosso teórico de base, formulador dos 

conceitos mobilizados nesta pesquisa, define: 

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

formação discursiva, por outro, o que chamaremos de comunidade discursiva, isto é, o 

grupo ou a organização de grupos no interior dos quais são produzidos, gerados os textos 

que dependem da formação discursiva. A "comunidade discursiva" não deve ser 

entendida de forma excessivamente restritiva: ela não remete unicamente aos grupos 

(instituições e relações entre agentes), mas também a tudo que estes grupos implicam no 

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

Retomando a citação: uma comunidade discursiva não remete unicamente aos 

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

material e modos de vida: então, podemos entender que uma comunidade discursiva se 

forma por seus rituais, suas relações e suas restrições. 

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

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

trabalho: o conceito de comunidade interpretativa. O conceito é proposto inicialmente por 
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Stanley Fish, e aqui trazemos uma citação de Luanda Schramm, que é doutora em Ciência 

Política pela Universidade de Brasília, que define o conceito para auxiliar na análise: 

Comunidades interpretativas caracterizam-se por comunhão de propósitos e 

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

correspondem a sistemas de sentido e esquemas narrativos específicos. “As comunidades 

interpretativas e seus membros são definidos por sua localização e funções sociais e pelas 

tradições culturais, convenções e sentidos que as unem”. (SCHRAMM, 2005, p. 9 apud 

JENSEN, 1987, p. 29) 

Cremos que essa noção refina um pouco o que vimos entendemos por fandom como 

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

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

sistemas de sentido e esquemas narrativos específicos para a criação dos conteúdos que 

pautam a produção criativa dessas comunidades. Tendo em mente como esses conjuntos 

de fãs se tornam comunidades nesses termos teóricos, verificaremos esse funcionamento 

na prática por meio da linha do tempo da produção desses conteúdos na web 2.0. 

Segundo o Fanlore, a plataforma mais relevante e mais antiga entre as utilizadas 

pelos fandoms digitalmente organizados em grande escala foi o LiveJournal. Criado em 

1999 por Brad Fitzpatrick, a plataforma trazia novidades que mudavam a relação que as 

pessoas tinham com as atividades de fãs: no fim da década de 1990, já era possível 

pesquisar por fanfics na internet, por exemplo, sem precisar contar com a ajuda de outro 

fã que já conhecia algum zine para descobrir novas histórias. Com o LiveJournal, essa 

pesquisa não só foi facilitada: a conexão com outros fãs foi mantida por meio da lista de 

amigos disponibilizada pelo website, algo que não acontecia com as outras plataformas 

que ofereciam serviços de blog, como o Blogger, o que contou para a escolha de uma 
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plataforma e não da outra exatamente pela preservação do senso de comunidade, tão caro 

para as pessoas envolvidas em atividades de fãs. 

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

específicos do website, a já mencionada lista de amigos que cria um feed na página inicial 

do usuário, ícones para personalizar posts e comentários em thread, como os utilizados 

até muito pouco tempo atrás no Tumblr. 

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

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

plataforma a começar a utilizar invite codes (códigos enviados para permitir o ingresso 

no website) para ter um controle melhor de seu crescimento. Então, por muito tempo, a 

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

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

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

provavelmente não só faria parte daquela comunidade discursiva, mas também 

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

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

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

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

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

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

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

Essa função nos interessa muito uma vez que, como seu próprio nome sugere, trata-

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

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

comunidades que utilizavam o LJ code (como o LiveJournal, Journalfen e InsaneJournal), 
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fãs se reuniam em comunidades online para compartilhar fanworks, discutir textos-fonte, 

debater e criar amizades – ou inimizades. Qualquer usuário pode criar uma comunidade 

no LiveJournal, e essa comunidade pode ser aberta ou fechada (membros podem ser 

aceitos automaticamente ou por meio de moderação). Por seus temas, algumas 

comunidades se restringiam por idade ou por amizades anteriores, e algumas abriam seus 

posts para todos, enquanto outras restringiam os posts a alguns membros e moderadores. 

Os tipos de comunidades encontradas eram: newsletter (comunidades que 

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

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

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

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

programadas por vários "recomendadores"), flashfiction (comunidades onde fanfics 

curtas eram escritas a partir de um prompt temático), capslock (comunidades para gritar, 

literalmente), daily (comunidades feitas para posts regulares de imagens relacionadas a 

um certo tema), fandom wank (comunidades feitas para apontar e ridicularizar qualquer 

coisa considerada, segundo os parâmetros da comunidade, digna de ser ridicularizada), 

stamping (comunidades para decidir com que personagem um fã se parece mais), meta 

(feitas para a postagem de não-ficção e de artigos e teorias feitos por fãs sobre os mais 

diversos fandoms), screencap (comunidades para capturas de tela em massa) e 

multifandom resource communities (comunidades para fãs procurando por ajuda ou 

orientação). 

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

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

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

de conteúdo postado pelos usuários, fãs ameaçaram abandonar o LiveJournal em favor de 
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outras plataformas que atendessem a suas necessidades: a partir do momento em que se 

convenciona em qualquer fandom que uma plataforma não atende mais a suas 

necessidades, essa comunidade interpretativa tem grande tendência de migrar para 

lugares onde suas produções criativas funcionem melhor. 

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

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

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

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

continuidade na postagem de fanfics, mas é perfeita para a divulgação, enquanto o AO3 

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

propicia uma função que permita posts serem feitos para um comunicado breve ou coisa 

semelhante. Embora no LiveJournal ambas as coisas fossem encontradas no mesmo 

espaço, o dinamismo no funcionamento do Tumblr e a organização do AO3 se tornaram 

muito mais atraentes para as comunidades, que, agora, têm a possibilidade de alcançar 

todo o fandom por meio de tags nos posts, ampliando o impacto de qualquer 

acontecimento dentro de um fandom: por meio desse recurso, textos são gerados, 

compartilhados, modificados dentro de um grupo que cultiva uma dada formação 

discursiva e pode contribuir para novas criações, novas discussões, novas teorias, falando 

uma mesma língua independentemente de suas nacionalidades (que, geralmente, 

costumam ser variadíssimas); o que têm a dizer afeta diretamente todos os outros 

membros de sua comunidade, estejam eles cientes disso ou não, nos levando de volta ao 

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

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

comunidade, de trabalho em equipe. 
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Isso nos traz uma discussão sobre a possibilidades de criação. Dentro de um 

universo em que a criação se dá a partir de textos-fonte, o conceito de “liberdade criativa” 

é sempre amplamente discutido, dividindo opiniões, envolvendo tanto fãs casuais quanto 

criadores de conteúdos, produtores de séries/filmes, atores e músicos. Lawrence Lessig 

assim definiu cultura livre: 

 

Uma cultura livre apoia e protege criadores e inovadores. Faz isso 

diretamente, garantindo direitos de propriedade intelectual. Mas 

também faz isso indiretamente, limitando o alcance desses direitos, para 

garantir que os criadores e inovadores subsequentes permaneçam tão 

livres quanto possível do controle do passado. Uma cultura livre não é 

uma cultura sem propriedade, da mesma forma que um mercado livre 

não é um mercado onde tudo é grátis. O oposto de uma cultura livre é 

uma "cultura de permissão", na qual os criadores só criam com a 

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

 

 

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

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

criada a partir de uma comunidade que toma um texto-fonte como ponto de partida, mas 

quem tem a propriedade dessa história não é quem fez o texto primeiro, que deu a ideia 

para a obra que se produz num segundo momento. Não é preciso ter a permissão do autor 

de um livro, por exemplo, para se escrever fanfics. Bem... Pelo menos não na maioria das 

vezes. Anne Rice, autora de “As Crônicas Vampirescas”, dentre outras obras, declarou 

em seu site oficial há alguns anos: 

 

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

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

aconselho meus leitores a escreverem suas histórias originais com seus 

próprios personagens. É absolutamente essencial que respeitem meu 

desejo. (RICE, Fanlore, 2000) 
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Essa prática não é exatamente incomum por parte de autores, mas há poucos tão 

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

utilizando suas personagens e fez com que todas as fanfics referentes às Crônicas 

Vampirescas fossem retiradas do site Fanfiction.net (ano?), um dos mais proeminentes 

até hoje. 

Em contrapartida, há autores relevantes que apoiam completamente essa prática 

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

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

 

Ela se sente lisonjeada que pessoas queiram escrever suas próprias 

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

continue a ser uma atividade não-comercial para garantir que os fãs não 

sejam explorados e que isso não seja publicado estritamente como uma 

edição impressa tradicional. (ROWLING, BBC, 2004) 

 

 

É importante considerar, ainda, um aspecto da materialidade inscricional.  

Geralmente, as atitudes são mais liberais ou mais restritivas dependem da mídia em que 

o texto-fonte foi publicado: escritores tendem a “proteger” mais seus trabalhos de fanfics, 

talvez por ambos serem escritos; por isto os exemplos de declarações vieram de duas 

autoras mundialmente famosas (Anne Rice e J.K. Rowling), com fanbases fortes e 

criativas espalhadas pelo mundo inteiro. Dentre os autores mais famosos que não 

concordam com a produção de fanfics, para colocar a problemática em termos leves, 

temos George RR Martin, autor das Crônicas de Gelo e Fogo, sucesso explosivo no 

mundo inteiro tanto por seus livros quanto pela série televisiva produzida pelo canal pago 

HBO, e Marion Zimmer Bradley, autora da série As Brumas de Avalon, que também foi 

traduzida para as telas no início dos anos 2000 em forma de filme (embora, em seu caso, 

haja controvérsias sérias que não cabem neste estudo, mas podem ser encontradas no 

Fanlore). Além de JK Rowling, autora da série Harry Potter, outros grandes nomes que 
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apoiam a escrita de fanfics são Sir Arthur Conan Doyle, autor de Sherlock Holmes, Neil 

Gaiman, autor de The Sandman, American Gods (adaptado em 2017 para a televisão), 

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

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

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

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

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

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

livre, caracterizada por seu caráter inovador ao passo que, no caso dos que não apoiam, 

vemos uma cultura de permissão, onde a criação só pode se dar (se puder) com permissão 

dos “criadores do passado”. 

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

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

trabalho nos interessamos apenas em contrapor tais ocorrências de forma a sistematizar o 

funcionamento desse novo modo de fazer literatura, dessa abertura para obras derivadas 

que podem, como já citamos o caso de “50 Tons de Cinza” acima, transcender livremente 

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

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

próprio copyright. 

Ressaltamos, ainda, que durante toda a pesquisa feita para este trabalho, quais e 

quão importantes são as influências do texto-fonte nas produções criativas dos fãs. Mas 

há algo que não discutimos e que é tão, se não mais importante do que esse retorno da 

comunidade de fãs: como suas práticas discursivas e criativas afetam quem está envolvido 

na constituição do texto-fonte. 
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O que acontece mais comumente é que autores e produtores façam alguma mudança 

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

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

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

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

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

pode-se pensar. Essa recontagem, chamada “Vida e Morte” na tradução brasileira?, trata 

de um genderbent (mudança dos gêneros das personagens) quase completo das 

personagens; apenas o pai e a mãe da protagonista na história original tiveram seus 

gêneros preservados. 

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

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

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

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

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

príncipe (vampiro) encantado; mas quando quem precisa ser protegido é protagonista, o 

mocinho, novas questões – importantíssimas – são propostas, uma vez que essa troca não 

costuma ocorrer na tradição formal, ainda mais se tratando de uma série de livros cuja 

popularidade é tão grande e os personagens pareciam, até então, tão cristalizados para os 

fãs no canon (o que ocorre nos fandoms não tem a intenção de alterar o canon, embora 

boas surpresas como essa possam ocorrer de tempos em tempos). 

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

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

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

parecida com o seu tipo de escrita do que uma escrita de texto-fonte:  
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Figura 1: Opiniões de fãs sobre o novo livro de Stephenie Meyer, Vida e Morte, no 

Tumblr 



53 
 

Foram selecionados três comentários representativos dos mais comuns: apreciações 

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

nas personagens com ships que não existem no texto-fonte original. Isso posto, fica a 

questão: considerando o funcionamento dos fandoms, como representado acima, pode-se 

dizer que a autora de “Vida e Morte” faz parte da comunidade discursiva suscitada pela 

sua obra? 

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

gestão da paratopia criadora, como desenvolvido previamente) de Meyer aparenta ter 

características das produções de seus fãs. É verdade, ela não tem o mesmo modo de vida 

de seus fãs (a autoria constituída sob a rubrica Stephenie Meyer tem muito mais de 

escritor e pessoa do que de inscritor, enquanto seus fãs fazem o caminho inverso), mas 

sua escrita caminha para isto: um novo trabalho inscricional põe questões sobre a obra 

“original”, sobre a própria noção de origem. 

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

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

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

então, o diagrama da paratopia de Vague_Shadows, levando em conta tudo o que sabemos 

agora sobre seu processo criativo, incluindo, principalmente, a atuação de suas beta-

readers em seu trabalho e o tipo de relação que a autora mantém com elas: 

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

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

de trabalho que é mostrado aos seus leitores. 

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

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

de criar um ponto de contato específico como autora, criando mitos de sua autoria, por 
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exemplo, apesar de nos deixar conhecer a pessoa por trás do pseudônimo, fornecendo seu 

blog pessoal com nome, fotos e afins. 

Mostramos, também, a partir do desenvolvimento deste trabalho, ao menos um 

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

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

de produzir conteúdos relevantes, e possuem uma força social que vai muito além da 

simples apreciação do texto-fonte. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

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

que o título do trabalho propunha: uma mediação editorial de indivíduos que trabalham 

voluntariamente como segundos olhos para a constituição da autoria de escritoras 

consagradas dentro de uma comunidade universal de partilha e criação. Mas, após 

sistematizarmos a descrição de ferramentas e práticas que compõem o funcionamento 

dessa relação, as questões propostas tomaram uma proporção inesperada, abrangendo não 

só essa relação escritora/revisora, mas a relação de toda uma comunidade viva e 

producente que, a cada dia, cresce, muda e influencia o modo de fazer literatura, a partir 

do quê, também o modo de fazer televisão e música, de acordo com preferências, 

renovando questões sobre a produção de conteúdos baseados no que já se produz – no 

caso estudado, dentro dos fandoms há tempos. 

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

sistematizar parte do funcionamento dessa grande comunidade (ainda que subdividida por 

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

modo como se vê (e se produz) qualquer tipo de conteúdo criativo nos dias de hoje. 
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