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RESUMO 

 

Este trabalho se propõe a analisar as interações entre os leitores e 

ficwriters no site Fanfiction.net, para que se possa compreender as relações 

construídas entre os fãs, com foco no objeto central da pesquisa: o fã de fã. Para 

isso, primeiramente foi realizada uma revisão teórica abordando conceitos e 

discussões sobre cultura de fãs, redes sociais, comunidades virtuais, capital social 

e interações mediadas por computador. Com base nos estudos apresentado, foi 

proposta, em seguida, uma definição para a figura do fã de fã. Posteriormente, 

através de observação e teoria fundamentada em dados, foi feita uma análise dos 

comentários deixados em uma fanfiction do Fanfiction.net, o maior repositório 

online de história escritas por fãs. Cruzando os dados obtidos com os conceitos 

apresentado na revisão teórica, foi possível traçar um panorama de como se 

constroem as relações entre o autor e os leitores, sendo possível identificar fases 

distintas na evolução desse relacionamento. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Fanfiction; Cultura de Fãs; Fandom; Redes Sociais; 

Interação; Capital Social   
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ABSTRACT 

 

This study intends to analyze the interactions between readers and 

ficwriters on the website Fanfiction.net, in order to understand the relationships that 

are built among the fans, focusing on the central object of this research: the fan of 

fan. Therefore, first it was conducted a literature review covering concepts and 

discussions about fan culture, social networks, virtual communities, social capital 

and computer-mediated interactions. Based on the studies presented, it was 

proposed a definition for the person of the fan of fan. Later, through observation 

and grounded theory, it was made an analysis of the comments left on a fanfiction 

of Fanficiton.net, the largest online repository of histories written by fans. Crossing 

the data obtained with the concepts presented in the literature review, it was 

possible to give an overview of how the relationships between the author and 

readers are built, making it possible to identify different phases in the evolution of 

this relationship. 

 

KEYWORDS: Fanfiction; Fan Culture; Fandom; Social Network; 

Interaction; Social Capital 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A produção de conteúdo pelo público amador existe há décadas, e, com 

o desenvolvimento e a popularização de ferramentas de criação e 

compartilhamento de arquivos através da internet, ampliou e continua ampliando 

seu nível de abrangência de forma exponencial. Ao constituir comunidades focadas 

em um mesmo objeto de interesse, os fãs encontram novas formas de interagir 

entre si, trocando informações, compartilhando pontos de vista ou produzindo 

materiais que expandam o universo ficcional pelo qual dividem um sentimento de 

afeição. Com o contínuo lançamento de novos produtos de sucesso (como livros, 

filmes, jogos, desenhos animados), a indústria midiática alimenta essas atividades, 

fazendo com que cada vez mais fãs procurem esses espaços de compartilhamento 

para que possam enriquecer sua própria experiência em relação aos objetos que 

admiram. A proposta deste trabalho é estudar as relações construídas entre os fãs, 

dentro desses grupos de afinidade, buscando identificar e definir a figura do fã de 

fã, objeto central desta pesquisa. Com foco em um tipo de conteúdo produzido 

através de manifestações literárias – as fanfictions – procura-se fazer uma análise 

das interações entre seus escritores e leitores, em um ambiente onde se mesclam 

os papéis de emissor e receptor, de modo que se possa compreender que tipo de 

interação se realiza no site Fanfiction.net e como se desenvolvem as relações 

entre os ficwriters1 e os fãs de suas histórias.  

É de conhecimento da autora que existem diversos estudos já 

realizados no âmbito acadêmico com foco na cultura de fãs e mesmo nas 

fanfictions – vide os trabalhos de Silveira (2010), Monteiro (2007), Curi (2010) e 

Vargas (2005), por exemplo – mas a perspectiva apresentada nesta monografia 

tem o intuito de introduzir uma nova persona às discussões sobre cultura dos fãs: o 

fã de fã2. Essa ideia surgiu a partir de observações realizadas pela própria autora 

no site que servirá de ambiente para a coleta de dados para a análise empírica, o 

Fanfiction.net, onde histórias criadas pelos fãs passam a agregar uma lista de 

seguidores fiéis, cativados por aquele conteúdo. 

                                                            
1
 Escritores de fanfictions. Do inglês fic (usado como abreviação de fanfiction) + writer (“escritor”) 

2
 Os conceitos e definições referentes à utilização desse termo são explorados no capítulo 5 deste 

trabalho. 
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A relevância deste trabalho, portanto, está na importância de 

compreender os processos que regem as interações entre os atores sociais 

atualmente, levando-se em consideração as novas formas de relação com os 

produtos midiáticos que estão sendo delineadas pela abundante oferta de espaços 

para o exercício criativo dos fãs no ambiente virtual. Além disso, é nesse âmbito 

que estão sendo desenvolvidas as novas interações, onde as funções sociais se 

confundem e todos acabam atuando como usuários, moderadores, leitores e 

produtores de conteúdo.  

A escolha do foco do trabalho reflete também um dos interesses 

pessoais da autora: leitora assídua de fanfictions desde 2001 e cadastrada no 

Fanfiction.net desde 2003, onde publicou algumas histórias de autoria própria, ela 

tem uma experiência que antecede seu entendimento da importância da cultura de 

fãs. Ao ingressar no curso de Comunicação, a autora pode compreender a 

dimensão que o universo fanfiction poderia ter no âmbito da comunicação. 

Portanto, poder entender uma face das relações nas quais a própria autora, 

inclusive, se coloca como participante também é um fator motivacional muito forte. 

Para atingir os objetivos propostos, este trabalho divide-se em três 

capítulos teóricos, seguidos por um capítulo destinado à pesquisa empírica, cujos 

critérios de análise se baseiam em conceitos e definições abordados nos capítulos 

anteriores. Na sequência deste capítulo introdutor, o segundo capítulo procura 

delinear a figura do fã através de uma abordagem histórica, seguida por uma 

discussão dos diferentes conceitos e perspectivas sobre a cultura de fãs, com base 

nos estudos de autores como Jenkins (1992), Hills (2002), Grossberg (1992) e 

Jenson (1992). Em seguida, há uma definição de fandom, apoiada por autores 

como Jenkins (2009) e Silveira (2010), e então uma introdução às atividades de 

produção de conteúdo realizadas em seu âmago, assim como uma descrição de 

alguns tipos de produção resultantes dessas práticas. 

No terceiro capítulo, transporta-se a cultura de fãs para o ambiente 

virtual, focando-se em conceitos mais presentes nas relações estabelecidas 

através da internet, como redes sociais, comunidades virtuais, interações e capital 

social, com base nas abordagens de Recuero (2009), Primo (2007), Costa (2008) e 

Corrêa (2004). O quarto capítulo dedica-se mais especificamente às práticas de 

leitura e escrita de fanfictions no ambiente virtual, discutindo seu valor como 
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gênero literário, através de autores como Vargas (2005b), e, em seguida, 

apresenta alguns dos principais sites destinados a esse tipo de atividade. Nesse 

momento, é feita uma descrição do Fanfiction.net, com o objetivo de situar o leitor 

em relação aos termos e referências que serão utilizados durante a análise dos 

dados empíricos. No quinto capítulo, a autora procura definir a figura do fã de fã, 

termo proposto neste trabalho, trazendo autores como Miranda (2009a) e Cunha 

(s.d.) para embasar os conceitos apresentados. 

A análise empírica é apresentada no sexto capítulo, onde são descritos 

também os procedimentos metodológicos e os critérios utilizados na coleta dos 

dados, segundo as propostas para estudo das redes sociais feitas por Fragoso, 

Recuero e Amaral (2011). Por fim, as Considerações Finais buscam fazer uma 

revisão das principais ideias discutidas ao longo deste trabalho, salientando 

aspectos relevantes encontrados na análise empírica, além de verificar se foi 

possível cumprir com os objetivos propostos.  
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2. DO CONSUMO ALIENADO À PARTICIPAÇÃO ATIVA: AS MÚLTIPLAS 

PERSONALIDADES DO FÃ 

  

Apesar dos inúmeros estudos já realizados acerca do que significa 

realmente ser um fã, estamos longe de encontrar uma definição decisiva para o 

termo. Lewis (1992) e Hills (2002) começam seus discursos afirmando que todos 

sabemos o que um fã é. Ele é aquele que vai explorar exaustivamente o seu objeto 

de adoração, conhecê-lo profundamente e absorver todas as informações a seu 

respeito. Esse senso comum é tão difundido que parece haver um entendimento 

implícito do significado da palavra "fã" e ninguém questiona o seu emprego no dia 

a dia para descrever um admirador de alguma obra ou pessoa. No âmbito 

acadêmico, porém, é muito difícil encontrar um conceito definitivo, não porque 

faltem estudos nessa área, mas porque esses estudos são diversos e levam, 

inevitavelmente, a diferentes teorizações a respeito da definição de fã, não 

havendo um consenso entre os pesquisadores. Nesse capítulo, a proposta é que 

possamos nos inteirar de alguns desses estudos e delinear de forma mais clara 

essa persona misteriosa da qual estamos tratando. 

 

2.1. Os estudos de audiência: uma perspectiva histórica 

 

Como ponto de partida, a origem etimológica do termo é trazida por 

Jenkins (1992). A palavra em inglês “fan” – da qual deriva a versão em português, 

“fã” – é a forma reduzida de “fanatic”, vinda, por sua vez, do latim “fanaticus”. 

Segundo o autor, 

 

no seu sentido mais literal, “fanaticus” simplesmente significa “Do ou 

pertencente ao templo, um servo do templo, um devoto” mas rapidamente 

assumiu conotações mais negativas, “de pessoas inspiradas por ritos 

orgiásticos e delírios entusiásticos” (Dicionário Oxford de Latim). 

Conforme evoluiu, o termo “fanático” foi de uma referência a certas formas 

excessivas de crença e adoração religiosa para qualquer “entusiasmo 

excessivo e errôneo”, [...] e então, mais geralmente, para loucuras “como 

as que podem resultar da possessão por uma divindade ou demônio” 

(Dicionário Oxford de Inglês) (JENKINS, 1992, p. 12, grifos do autor)
3
 

                                                            
3
 No original: “In its most literal sense, „fanaticus‟ simply meant „Of or belonging to the temple, a 

temple servant, a devotee‟ but it quickly assumed more negative connotations, „of persons inspired 
by orgiastic rites and enthusiastic frenzy‟ (Oxford Latin Dictionary). As it evolved, the term „fanatic‟ 
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Ele explica que a abreviação “fan” foi utilizada pela primeira vez no final 

do século XIX, nos relatos jornalísticos, para descrever os entusiastas de times de 

baseball, quando o esporte passou de uma atividade predominantemente 

participativa para um evento também de observação, e logo teve seu sentido 

ampliado, passando a abranger qualquer “devoto” fiel de esportes ou outras formas 

comerciais de entretenimento. Mas apesar de ter sido empregado originalmente 

pelos cronistas esportivos como uma brincadeira simpática, o termo nunca se 

desligou totalmente das suas primeiras conotações de fanatismo religioso e 

político, excessos orgiásticos, crenças falsas, possessão e loucura, impressões 

que parecem permanecer inerentes às discussões subsequentes a respeito dos 

fãs, como veremos mais adiante.  

Conforme Monteiro (2007), grande parte dessa visão negativa remonta 

aos primeiros estudos sobre comunicação, desenvolvidos nos anos pós-Segunda 

Guerra Mundial. Nessa época, o mundo havia acabado de testemunhar a 

ascensão dos regimes autoritários na Alemanha e na Itália, os quais haviam se 

utilizado das ferramentas da radiodifusão, da imprensa e da propaganda como 

formas de persuasão e manipulação ideológica das massas. Alguns dos teóricos 

mais influentes da Escola de Frankfurt – entre eles Adorno e Horkheimer – haviam 

sido alvo da perseguição nazista, e isso se reflete na concepção de seus 

pensamentos acerca da cultura de massa. Ao cunhar o termo “Indústria Cultural”, 

em 1947, para caracterizar as práticas de produção, circulação e consumo de 

artigos difundidos pela mídia dentro dessa sociedade de massas, funcionando 

como uma verdadeira fábrica de ícones e representações simbólicas, suas 

reflexões tinham um caráter fundamentalmente de oposição aos valores dessa 

indústria. Segundo Kellner (1984 apud MONTEIRO, 2007, p. 28), o 

desenvolvimento de produtos – e mesmo ídolos – dentro desse sistema se 

baseava na repetição de modelos comercialmente bem-sucedidos, reduzindo a 

arte à condição de mercadoria, sendo direcionados predominantemente a uma 

audiência massiva. O consumidor, por sua vez, submetido a essa lógica de 

padronização, desconhecia seu próprio estado de alienação. Coelho (1980) 

                                                                                                                                                                                      
moved from a reference to certain excessive forms of religious belief and worship to any „excessive 
and mistaken enthusiasm‟, […] and then, more generally, to madness „such as might result from 
possession by a deity or demon‟ (Oxford English Dictionary)”.   
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argumenta que, partindo do pressuposto da alienação pela cultura de massas, em 

que o indivíduo perde as referências para formação de sua própria imagem perante 

a sociedade, a indústria cultural teria uma função “narcotizante”. Através do 

divertimento – apresentado como inimigo mortal do pensamento – ela estaria 

“mascarando realidades intoleráveis e fornecendo ocasiões de fuga da realidade” 

ao mesmo tempo em que “pratica o reforço das normas sociais, repetida até a 

exaustão e sem discussão”, promovendo o conformismo social. (COELHO, 1980, 

p. 23). Sendo o fã “a audiência mais visível e identificável” (LEWIS, 1992, p. 1), 

pode-se entender por que ele é encarado primeiramente como a personificação do 

receptor passivo e manipulado. Resignado a uma situação de extrema 

vulnerabilidade, segundo Hinerman (2001, apud MONTEIRO, 2007, p. 24), o fã 

buscaria na adoração pelos ídolos ou no consumo compulsivo dos produtos 

midiáticos uma compensação para o “vazio existencial” causado pelos lapsos de 

formação da sua própria identidade, enquanto vítima indefesa da indústria cultural. 

A partir da década de 70, com a consolidação dos Estudos Culturais 

Britânicos, o modelo de processo comunicacional da época foi repensado, 

abandonando a noção de linearidade (emissor → mensagem → receptor) e 

passando a ser considerado um circuito contínuo.  Isso acarretava um 

reconhecimento da relação entre a codificação da mensagem, no momento da 

produção, e sua decodificação, no momento da recepção, portanto, o conceito de 

passividade absoluta por parte do receptor precisou ser revisto. (MONTEIRO, 

2007, p. 31-32) Era preciso considerar que o público era capaz de se apropriar das 

mensagens recebidas, decodificá-las e ressignificá-las dentro de seu próprio 

contexto de vida, criando novos sentidos particulares sobre os produtos midiáticos 

que consumia. Nesse sentido, as análises posteriores sobre recepção e audiência 

precisariam levar em conta não somente a mensagem transmitida, mas também o 

momento e as condições em que era decodificada.  

Se até esse momento o conceito de fã estava intrinsecamente ligado à 

noção de cultura de massa, com a evolução das ferramentas tecnológicas – 

especialmente a popularização da internet – e a difusão de diversos canais 

midiáticos, chegamos a um ponto de transformação da sociedade de que fala Chris 

Anderson (2006). Ele afirma que “cada ouvinte, espectador ou leitor em si é, e 

sempre foi, um conjunto exclusivo de interesses genéricos e interesses 
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específicos.” (ANDERSON, 2006, p. 180) Porém, até a década de 1970, o 

indivíduo dificilmente tinha acesso a um meio que atendesse a algum de seus 

interesses específicos. As pessoas só tinham a mídia de massa, mas, com uma 

absoluta escassez de canais e apenas uma ou duas publicações nas bancas, esta 

conseguia apenas – com algum sucesso – satisfazer algum interesse genérico do 

grande público. No final da década de 1970 e durante a década de 1980 é que 

começaram a surgir outras alternativas: a melhoria dos sistemas de impressão 

impulsionaram a publicação de revistas especializadas e a proliferação dos 

sistemas de televisão a cabo causou uma explosão no número de canais 

disponíveis para as pessoas de classe média. Posteriormente, na década de 1990, 

a internet começou a se tornar acessível para o grande público e as pessoas 

rapidamente passaram a ter acesso a milhões de websites, canais e publicações 

online, sendo que a maioria destes novos meios tratava de assuntos muito 

específicos. O autor conclui que 

 

O resultado foi que cada vez mais pessoas, as quais, até então, usavam 

apenas os meios de massa genéricos, pois não dispunham de nada além 

disso, migraram para essas publicações, canais ou sites especializados. 

Cada vez mais pessoas usam cada vez menos os meios de massa. E 

esse “cada vez mais” em breve será maioria. As pessoas não mudaram; 

as populações sempre foram fragmentadas. O que está mudando são 

seus hábitos de uso dos meios de comunicação. Agora, estão 

simplesmente atendendo a seus interesses fragmentados. Há tantos 

fragmentos quanto pessoas. (ANDERSON, 2006, p. 180) 

 

O público passou, portanto, a procurar os objetos pelos quais tinha 

interesse e que se encaixavam melhor em suas necessidades e gostos pessoais. 

Ao procurar ressonância em pessoas com os mesmos gostos e interesses, 

formam-se grupos distintos de sujeitos que compartilham um sentimento de 

companheirismo por focarem sua admiração em um mesmo objeto – os chamados 

fandoms4. Dentro o fandom, os fãs dividem suas experiências, impressões e 

críticas a respeito do produto em evidência, levando às discussões sobre 

participação e resistência que serão abordadas mais adiante. Sob essa 

perspectiva, porém, a audiência não pode ser tida como anestesiada pela cultura 

                                                            
4
 Termo amplamente utilizado na literatura da área para referir-se ao fenômeno da cultura de fãs, 

“fandom” deriva da junção em inglês das palavras fan (“fã”) e kingdom (reino), não possuindo 
tradução literal em português. Embora existam diferentes abordagens a respeito de sua 
abrangência, neste trabalho devemos entender a expressão como “comunidade de fãs”. 
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de massa, pois é considerada, em sua maioria, como participante do processo de 

comunicação, buscando, desconstruindo e reconstruindo constantemente o próprio 

ambiente cultural de acordo com as suas experiências e conhecimentos anteriores 

e seus próprios interesses específicos. Essa visão traz, para Grossberg (1992, p. 

53), uma dificuldade ao incluir a figura do fã em suas reflexões. Para ele, ao 

colocarmos toda a audiência como ativa, perdemos a medida que poderia ser 

usada para analisar o fã, o que nos leva à necessidade de outras definições que 

possam ser utilizadas. 

 

2.2. Definindo o fã: conceitos, preconceitos e estereótipos 

 

Shuker (1998, p. 127) descreve os fãs como “aqueles que acompanham 

todos os passos da música e da vida de determinados artistas, e também as 

histórias dos gêneros musicais, com diferentes níveis de envolvimento”. Embora 

esse seja um pensamento bastante focado no cenário musical, podemos 

transportá-lo para um contexto mais geral, corroborando com a definição de Hills 

(2002, p. viii), que caracteriza o fã como alguém que é obcecado por alguma 

celebridade, filme, programa de TV, banda, alguém que pode produzir muita 

informação sobre o seu objeto de idolatria e citar literalmente suas falas ou letras 

de suas músicas. Uma questão recorrente na literatura sobre o tema, porém, se 

concentra na dificuldade em diferenciar o fã do simples admirador ou mesmo do 

aficionado por determinada obra ou pessoa. O próprio Shuker considera como uma 

possível diferenciação o modo como cada tipo de público irá se identificar com o 

objeto de adoração: o fã se relacionaria mais intensamente com a imagem de um 

ídolo, e tanto o aficionado quanto o admirador teriam uma relação de consumo 

com a obra dele, em diferentes graus de intensidade - enquanto o aficionado 

demonstra abertamente verdadeira devoção por essa obra, o admirador se limitaria 

a observar de longe e manifestar simplesmente um apreço por ela. Porém Silveira 

(2010, p. 68) argumenta que, “no contexto da cultura da convergência, a noção de 

fã está diretamente ligada ao consumo, na medida em que este se configura de 

forma mais aberta e participativa”. Portanto, os comportamentos do público se 

mesclam, tornando essa divisão impraticável. 
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Em uma abordagem divergente, Jenson (1992, p. 19-21) apresenta duas 

possibilidades de diferenciação adotadas pela literatura da área: a origem do 

objeto de desejo ou admiração e as maneiras como esses sentimentos são 

manifestados. Segundo ela, o objeto de desejo do aficionado geralmente pertence 

à “alta cultura”, ligado a atividades consideradas mais requintadas e ligadas à elite, 

e o fã, por sua vez, nutriria seu afeto por objetos considerados mais populares e 

facilmente acessíveis às classes mais baixas da população. Essa classificação, 

porém, tropeça em um obstáculo discutido por Grossberg (1992, p. 51): como 

podemos definir quais objetos pertencem à cultura popular e quais pertencem a 

outros tipos de culturas, se a própria história mostra que “os textos movem-se entre 

essas categorias (o que era considerado popular pode se tornar arte, por exemplo) 

e mesmo os padrões de legitimação estética estão constantemente mudando”? 

Ainda na classificação de Jenson (1992), o domínio cognitivo do aficionado sobre o 

objeto seria considerado “preferência, interesse ou especialidade” e suas 

manifestações comedidas – aplausos educados ao término de concertos, 

comentários sussurrados em visitas a museus ou concordância silenciosa durante 

congressos acadêmicos – vistas como “racionais” e “de bom tom”. No lado oposto, 

estariam os fãs e seu conhecimento detalhado do objeto pelo qual nutrem afeto, 

com suas manifestações consideradas irracionais e exageradas, repletas de 

excessos emocionais, gritaria, lágrimas e drama – imagens de garotas chorando e 

gritando por ídolos musicais, de filas de pessoas fantasiadas esperando a estreia 

de um filme no cinema, de pré-adolescentes acampando à porta de livrarias para 

garantir um exemplar do último capítulo de um best-seller ou multidões 

uniformizadas entoando os hinos de seus times ao limite de suas cordas vocais. 

Essa descrição vai ao encontro dos estereótipos que permeiam os 

estudos sobre cultura de fãs. Dois deles se sobressaem, estando presentes nas 

obras de Ross e Nightingale (2003), Jenson (1992) e Jenkins (1992). O primeiro 

estereótipo retrata a figura do fã como um indivíduo potencialmente problemático, 

cujo sentimento de idolatria se transforma rapidamente em uma patologia social. 

Os autores trazem descrições semelhantes a respeito de uma das representações 

mais forte dos fãs por parte da mídia: o indivíduo desajustado e solitário, que, 

mentalmente perturbado e incapaz de manter uma relação “normal” com outras 

pessoas, desenvolve uma obsessão doentia por um determinado personagem, 
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obra ou celebridade como forma de preencher as lacunas sociais de sua própria 

vida. Sendo o objeto de adoração uma pessoa pública e famosa, o fã poderia 

assumir que o contato com ela irá transferir parte de seu prestígio e fama para ele 

próprio, atendendo uma carência psicológica e contribuindo para a restauração de 

sua autoestima perdida.  Essa obsessão muitas vezes é descrita como uma 

relação platônica e intensa a nível de uma paixão mórbida, cuja falta de 

reciprocidade pode levar o fã a extremos na tentativa de estreitar um laço que ele 

imagina existir, culminando em atitudes violentas como última instância para 

chamar a atenção do objeto de desejo. 

 

Uma atração inofensiva pode se tornar uma obsessão clínica quando 

mantida por muito tempo. O fã não tem poder sobre o artista além de 

destruir. [...] A linha tênue entre o amor e o ódio, entre livre-arbítrio e 

destino, desaparece gradualmente para os fãs no sótão, crescendo em 

torno do seu amor indesejado e não reconhecido como uma embaraçosa 

ereção, saliente e sem ter para onde ir; e o amor se transforma numa 

arma ao perceber que ele nunca poderá tocar aquele que ele ama, a não 

ser com uma bala. (BURCHILL, 1986, p. 143, apud Jenkins, 1992, p. 13-

14, grifos próprios)
5 

 

O “fã no sótão”, conforme explica Jenkins (1992) é uma expressão 

utilizada por Burchill (1986) para descrever o estereótipo do fã perseguidor 

representado pelo cinema em diversos filmes, como O Fã - Obsessão Cega 

(1981), O Rei da Comédia (1983) e Louca Obsessão (1990). Tanto Ross e 

Nightingale (2003) quanto Jenson (1992) e Jenkins (1992) citam como exemplos 

de tais representações os casos reais de fãs cujo comportamento desviante e 

deturpado teria levado tal imagem ao público, entre eles Mark David Chapman, 

assassino do ex-Beatle John Lennon, e John Hinckley, cujo atentado contra o 

presidente americano Ronald Reagan era uma tentativa desesperada de chamar a 

atenção da atriz Jodie Foster. 

Outro estereótipo recorrente é o do fã delirante e histérico, totalmente 

fora de controle em seu êxtase emocional pelo ídolo. Segundo Jenkins (1992), a 

mídia reforça essa imagem, utilizando-a por vezes como base para abordagens 

                                                            
5
 No original: A harmless crush can become a clinical obsession when held a beat too long. The fan 

has no power over the performer but to destroy. […] the thin line between love and hate, between 
free will and fate, gradually disappears for the fan in the attic, lumping around his unacknowledged, 
unwanted love like an embarrassing erection all stressed up with nowhere to go; and the love turns 
into a weapon as he realizes he can never touch the one he wants, except with a bullet. 
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cômicas que satirizam e ridicularizam a figura do fã ou o caracterizam como uma 

massa não pensante, disposta a consumidor indiscriminadamente tudo o que se 

relaciona ao seu objeto de desejo. Segundo essa visão, o fã seria arrastado em 

uma espécie de frenesi que anula o seu lado racional, levando-o a abandonar 

laços familiares ou relações de amizade para dedicar-se a uma existência voltada 

exclusivamente para o seu objeto de adoração. Suas emoções seriam, então, 

filtradas por essa obsessão, e compartilhada apenas por outras pessoas na 

mesma condição. Daí as imagens de fãs chorando e gritando nos aeroportos ao 

vislumbre de uma estrela do rock, ou da turba de torcedores maníacos rugindo nos 

estádios esportivos (JENSON, 1992, p. 11-12).  

Em suas reflexões sobre essa estereotipagem, a autora relaciona essas 

classificações com o pensamento contemporâneo e as críticas sobre a vida 

moderna: 

 

Esses pressupostos – sobre alienação, atomização, vulnerabilidade e 

irracionalidade – são aspectos centrais das convicções do século XX 

sobre modernidade. Estudiosos, bem como pessoas comuns, 

caracterizam a vida moderna como fundamentalmente diferente da vida 

pré-moderna. Basicamente, o presente é visto como sendo materialmente 

avançado, mas espiritualmente ameaçado. A modernidade trouxe o 

progresso tecnológico, mas também uma decadência social, cultural e 

moral. (JENSON, 1992, p. 14)
6
 

 

Ela conclui que a investigação social deveria agir de modo diferente, não 

excluindo a figura do fã do ambiente social, mas incluindo-o como um elemento 

importante no estudo das construções de identidade e identificação na sociedade 

contemporânea. Isso diz respeito ao modo como nos relacionamos com o mundo, 

como criamos nosso próprio sentido dentro dele. (JENSON, 1992, p. 27). 

 

2.3. As práticas dos fãs 

 

Dois aspectos recorrentes na literatura sobre fãs se referem às formas como 

eles se relacionam com o seu objeto de interesse: a participação e a resistência. 

                                                            
6
 No original: These assumptions – about alienation, atomization, vulnerability and irrationality – are 

central aspects of twentieth-century beliefs about modernity.  Scholars as well as everyday people 
characterize modern life as fundamentally different from pre-modern life. Basically, the present is 
seen as being materially advanced but spiritually threatened. Modernity has brought technological 
progress but social, cultural and moral decay. 
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Para Fiske (1992, apud SILVEIRA, 2010), o comportamento participativo é inerente 

à condição de fã, o que pressupõe um “engajamento ativo” com o produto pelo 

qual este tem admiração. Em entrevista a Jenkins (2009), Bilson7 justifica esse 

desejo de se aproximar da obra: “Se existe algo que eu adoro, quero que seja 

maior do que apenas duas horas no cinema, ou a experiência de uma hora 

semanal na TV. Quero um aprofundamento do universo. [...] Quero participar.” (p. 

150) Isso implica em uma atividade de aproximação com o produto midiático, 

explorando-o a fundo e muitas vezes indo além daquilo que é oferecido. Ao 

integrar um fandom, por exemplo, os fãs têm a oportunidade de participar de 

discussões e especulações sobre seu objeto de adoração, investigando detalhes 

de enredo, ressaltando características dos personagens e levantando questões a 

serem discutidas pelo grupo. Assim, dentro do fandom, acabam por emergir pontos 

de vista que nem sempre coincidem com aqueles pretendidos pelos produtores 

originais. Nesse sentido, Jenkins (2009) entende que, nesses ambientes de 

compartilhamento de ideias, os fãs acabam por acumular informações, 

pesquisando referências, montando cronologias, transcrevendo diálogos e 

“especulando loucamente a respeito disso tudo”. (p. 183) O autor escreve ainda 

que “essa interação tão intensa eventualmente leva muitos fãs à criação de novos 

textos, à escrita de histórias originais”. (JENKINS, 1992, p. 52)8. Exemplos de 

materiais resultantes dessa produção de conteúdo original dentro do próprio 

fandom são as fanarts9 e os fanfilms10, entre outros, trabalhados de forma mais 

consistentes nos itens seguintes deste trabalho. 

Essa atividade, por sua vez, está ligada à uma visão do fandom como 

subcultura de resistência, a partir do momento em que essas constantes 

reinterpretações do conteúdo oferecido pela mídia tradicional rompem com as 

barreiras entre produtores e receptores, caracterizando uma subversão da ordem 

social existente.  

 
Ao modificarem o sentido hegemônico dos produtos das indústrias 

midiáticas, os fãs expressam uma espécie de resistência e insatisfação 

                                                            
7
 Em 2003, quando a entrevista foi feita, Danny Bilson era vice-presidente de desenvolvimento de 

propriedade intelectual da Electronic Arts.  
8
 No original: Such intense interaction eventually leads many fans towards the creation of new texts, 

the writing of original stories. 
9
 Artes criadas por fãs. Ver item 2.3.3. 

10
 Filmes produzidos por fãs. Ver item 2.3.4. 
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com a formatação proposta elas empresas para aqueles conteúdos e, 

com isso, se utilizam dos espaços abertos para sua produção para 

difundirem seus pensamentos, propostas e adaptações. (SILVEIRA, 2010, 

p. 73) 

 

A autora argumenta, ainda, que essa construção subversiva faz parte da 

própria definição de fandom proposta por Sandvoss (2005), e surge das interações 

entre as duas esferas: ao mesmo tempo em que a indústria midiática continua 

desenvolvendo estratégias para atrair o consumidor, os sujeitos continuam 

propondo novos significados para os produtos oferecidos, de acordo com seus 

repertórios próprios.  

Silveira (2010) discorre também sobre a posição que os fãs mantêm em 

relação ao seu objeto de interesse. Para ela, o investimento afetivo é tão intenso e 

leva a formas de interpretação tão diferentes que muitas vezes podem gerar visões 

extremamente críticas e questionadoras a respeito do potencial desenvolvido no 

produto. Portanto, os materiais resultantes das práticas amadoras podem 

representar tanto uma homenagem quanto uma crítica à obra original. 

Entrando na questão das atividades realizadas pelos fãs que resultam na 

produção de conteúdo amador dentro do fandom, podemos identificar diferentes 

tipos de apropriação que resultam em diversos materiais a serem compartilhados 

com outros fãs. Podemos entender esses produtos como atividades de 

manutenção do interesse da comunidade, a partir do momento em que eles 

alimentam a relação de adoração pelo objeto de interesse do fandom. Isso significa 

que essa produção dos fãs é responsável, em grande parte, por manter vivo o 

sentimento de afeto compartilhado pelo grupo mesmo quando a obra em torno da 

qual este se forma não é mais transmitida ou disponibilizada pela grande mídia. 

Embora a popularização da internet tenha alavancado os tipos de produção 

realizadas por fãs, por questões de recursos e facilidade de distribuição, seria 

errôneo concluir que essas práticas surgiram no ambiente virtual. Pelo contrário, os 

próprios fandoms existem desde épocas anteriores, em grande parte 

caracterizados como encontros presenciais para que fãs pudessem trocar 

experiências e compartilhar seu apreço pelo objeto em questão, como é o caso de 

fã-clubes, eventos de fãs, grupos de discussão, entre outros. 

Nos itens que se seguem, veremos algumas das atividades realizadas no 

fandom. É importante deixar claro, porém, que os subitens seguintes têm o 
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propósito apenas de exemplificar alguns tipos de práticas, e não se propõe a 

esgotar ou englobar todas as atividades exercidas pelos fãs, existindo muitas 

outras que se revelam mais ou menos significativas dependendo do fandom onde 

se originam.  

 

 2.3.1 Fanzines 

 

O termo fanzine é uma junção entre as palavras “fan” e “magazine”, sendo, 

literalmente, uma “revista de fãs”. A rigor, é uma descrição bastante literal, pois 

Magalhães (1993) caracteriza o fanzine como uma publicação amadora e 

alternativa, geralmente de caráter artesanal e pequena tiragem, editados e 

produzidos por fãs de determinada obra, personagem, gênero ou manifestação 

artística e direcionada a um público específico de admiradores daquele mesmo 

objeto. Completando essa visão, temos as ideias de Jenkins (1992, p. 157) – que 

define o fanzine como “antologias fotocopiadas de pequenas histórias, poemas, e 

artes centrados em um ou mais „universos‟ da mídia e escritos por múltiplos 

autores”11 – e Carlos (2011), para quem a principal característica do fanzine é o 

caráter independente e não comercial da publicação cujo retorno financeiro é nulo 

ou direcionado aos custos de produção e distribuição (não havendo lucro efetivo).  

Magalhães (1993) conta que o primeiro fanzine de que se tem registro 

chamava The Comet (figura 1), e foi criado em maio de 1930 por Ray Palmer para 

o  Science Corresponde Club, logo seguido pelo The Planet criado por Allen 

Glasser em junho para o The New York Scienceers. Ambos eram voltados à ficção 

científica – que na época era considerada uma subliteratura – e eram editados por 

fãs das revistas profissionais do gênero. 

 
Desde aquela época, os fanzines tinham como principal foco a divulgação 

de informações e a criação de espaços para debates sobre aspectos da 

ficção científica (e, posteriormente, outros temas, como histórias em 

quadrinhos, seriados, livros, etc.). O principal aspecto de um fanzine, 

contudo, era o fato de ser feito de fãs para fãs, sem que ninguém 

ganhasse nada com isso. Por essa razão, era comum que os fanzines 

fossem distribuídos gratuitamente ou a preço de custo e que seus 

colaboradores não recebessem nada por artigos, textos ou ilustrações. 

(LUIZ, s.d, p. 3) 

                                                            
11

 No original: [...] photocopied anthologies of short stories, poems, and artwork centering on one or 
more media “universes” and written by multiple authors. 
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É importante ressaltar, que, antes da popularização do acesso à internet, 

essas publicações eram a única maneira disseminada entre os fãs para trocar 

informações ou discutir com outros fãs questões de interesse comum e restrito – 

como a “vida” de Sherlock Holmes ou as diversas missões da espaçonave 

Enterprise (LUIZ, s.d, p. 2). Se num primeiro momento eles serviam apenas como 

um canal de integração dos faz, logo foi ampliado para um espaço de troca de 

ideias e reflexão. Nas décadas de 70 e 80, os fanzines atingiram seu ápice, 

tornando-se – dentro de seu contexto e de suas especificidades – uma espécie de 

prática de vanguarda, mantendo-se abertos à discussão e à crítica, e sempre 

pregando a liberdade de expressão (MAGALHÃES, 1993, p. 72-73).  

Com a popularização do acesso à internet, todo esse processo foi facilitado. 

Muito fanzines migraram para espaços virtuais, tornando-se “revistas eletrônicas”, 

o que diminuiu drasticamente os seus custos de produção e distribuição, 

ampliando o seu alcance. O conteúdo que antes dependia de todo um processo 

editorial para ser compartilhado passou a figurar em sites e blogs de assuntos 

específicos. Embora ainda existam fanzines impressos, a facilidade das 

ferramentas digitais tornou muito mais fácil a produção, a edição e a busca de 

informações e materiais alternativos. (LUIZ, s.d). Transpostas as barreiras 

geográficas, temporais e relacionais, hoje em dia esses materiais podem ser 

acessados a qualquer momento, por qualquer pessoa, em qualquer lugar 

(SILVEIRA, 2010, p. 90). 
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Figura 1: Capa do fanzine The Comet – 1º edição. Maio de 1930. 

Disponível em: http://www.zinewiki.com/zinewiki/images/2/2e/Comet1-s_copy.jpg 

 

2.3.2 Fanfiction 

 

Segundo a definição de Vargas (2005), fanfictions são histórias escritas por 

fãs, envolvendo os cenários, personagens e tramas previamente desenvolvidos no 

original, sem nenhuma intenção de quebra de direitos autorais ou obtenção de 

lucro. Geralmente, a prática inclui também a escrita de finais alternativos, versões 

diferentes de cenas que aparecem na obra original, novas narrativas localizadas no 

passado ou no futuro em relação ao tempo da própria obra, o preenchimento de 

lacunas na história ou o desenvolvimento de uma cena já narrada sob o ponto de 

vista de outro personagem. Tudo fica a critério da criatividade do ficwriter. 

Antes da popularização do acesso à internet, as fanfictions costumavam 

circular pelos grupos de fãs através dos fanzines, caracterizando grande parte de 

seu conteúdo. Com a migração do fanzine para o ambiente virtual, a fanfiction 

também passou a ser distribuída por meios eletrônicos, o que facilitou sua 

disseminação e seu alcance. Aos poucos, essa prática deixou de acontecer 

restritamente dentro dos fanzines virtuais e passou a receber espaços próprios. 
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Atualmente, existem grandes portais dedicados exclusivamente à prática da leitura 

e publicação das histórias dos fãs, muitos deles com abrangência internacional, 

como é o caso do Fanfiction.net. Os conceitos e manifestações do fenômeno da 

fanfiction na cibercultura são explorados mais profundamente no item 4 deste 

trabalho. 

 

2.3.3 Fanarts 

 

As fanarts, “artes de fã”, tem o mesmo sentido das fanfictions, porém 

em forma de ilustrações ou peças gráficas. Podem representar cenas da 

obra original ou personagens em situações inusitadas. Antes de 

encontrarem seu espaço online em site e blogs específicos sobre 

determinados ou como postagens em páginas pessoais, as fanarts também 

eram publicadas no fanzines, podendo até mesmo constituir ilustrações de 

capa ou de cenas das fanfictions. Ainda hoje, 

 

É comum em revistas segmentadas serem publicados galerias de alguns 

desses trabalhos. Evidentemente o nível pode variar bastante, de simples 

cópia à criação própria (quando a imagem já existe ou não, por exemplo, 

um personagem tirado de um livro), ou mesmo devido à elaboração e 

complexidade do trabalho com a imagem (colagem, desenho, pintura, 

computação gráfica). (CARLOS, 2011, p. 47). 

 

Assim, fanarts podem, por exemplo, constituírem boa parte do 

portfólio de um ilustrador e servir como divulgação de seu trabalho. 

Com a migração da prática para a internet – do mesmo modo como 

ocorreu com as fanfictions – essa prática acabou ganhando espaço, 

acarretando o surgimento de seções específicas em fanzines virtuais e 

culminando com a criação de plataformas exclusivas. Uma das mais 

proeminentes é o site deviantART, que convida os internautas a “montar um 

perfil, criar galerias e construir uma base de fã”.12 A figura abaixo, por 

exemplo, foi retirada do acervo de um dos artistas que mantém um portifólio 

virtual nesse site. 

                                                            
12

 Set up a profile, create galleries, and build a fan base. Disponível em: 
http://welcome.deviantart.com/?utm_source=DA&utm_medium=UB&utm_content=Take 
thetour&utm_campaign=DA_UB_Takethetour_091409. Acesso em: 21 set. 2012. 
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Figura 2: Fanart de Harry Potter, desenhada por *daekazu 

Disponível em: http://browse.deviantart.com/fanart/?q=harry+potter#/d4e9w8r 

 

2.3.4 Fanfilms 

 

Por definição, são filmes criados e editados por fãs. Para Curi (2010), eles 

são “a forma mais elaborada que os fãs têm realizar tudo aquilo que imaginam e 

criam ao consumir um determinado objeto da indústria oficial”. Diferentemente de 

outros tipos de produção dos fãs, os fanfilms sempre foram mais restritos em sua 

criação e distribuição, pois exigiam ferramentas tecnológicas e um conhecimento 

específico que nem sempre eram acessíveis a todos. Segundo Luiz (2009), a 

prática começou a ganhar destaque nos anos 80 e “explodiu” na década seguinte, 

com a populariação da internet. Em 1998 foi lançado o primeiro fanfilm a alcançar 

uma grande audiência graças à internet, considerado um marco na disseminação 

desse tipo de prática: o curta Troops, de Kevin Rubio. 

 
Embora na época o download de um filme como esse levasse horas para 

terminar por conta da baixa velocidade de conexão, especialmente 

relacionada ao grande uso do acesso discado à internet, várias pessoas 

assistiram “Troops” e se inspiraram nele para criar seus próprios fan films. 

Não demorou muito para que dezenas de produções passassem a ser 

distribuídas via internet, algumas com alta qualidade técnica e outras 

feitas com equipamento amador.  (LUIZ, 2009, p. 4) 

 

A partir de então, a popularização da conexão em banda larga e o 

surgimento de plataformas de armazenamento de vídeo online, como o YouTube, 
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tornaram a distribuição desses filmes muito mais fácil e abrangente. A figura 3 traz 

um frame extraído de uma adaptação produzida por fãs do anime13 Sailor Moon e 

disponível nessa plataforma.  

 

 

Figura 3: Frame do fanfilm Sailor Moon the Movie, Disponível em: http://youtu.be/Nrp6O9npR_c  

 

Por outro lado, o desenvolvimento de novas tecnologias de filmagem e a 

redução de custo dos equipamentos – que passaram a englobar câmeras digitais 

portáteis, celulares e tablets – aliados à facilidade de acesso a programas de 

edição e finalização de vídeos cada vez mais próximos aos utilizados pelos 

profissionais dos estúdios, aumentou as possibilidades e a qualidade dos filmes 

produzidos. Assim, as formas e técnicas de produção dos fanfilms variam tanto 

quantos as utilizadas nas próprias produções cinematográficas, e pode-se 

encontrar desde representações de trechos da obra original com atores (em 

formatos de séries, ou filmes de curta e longa-metragem) até stop motions14 

utilizando massinha, brinquedos ou action figures15, inclusive montagens com 

cenas das obras em um novo contexto, por vezes representando situações 

completamente diferentes das originais. Outra prática muito comum, que reflete o 

processo de apropriação e ressignificação por parte dos fãs, é a produção de 

trailers e trechos de filmes que eles gostariam de assistir – e que muitas vezes 

                                                            
13

 Desenho de animação japonês. 
14

 Técnica de animação em que as cenas são produzidas quadro a quadro através de desenhos, 
fotografias ou computação gráfica. 
15

 Bonecos idênticos aos personagens originais, geralmente licenciados pela empresa detentora 
dos direitos autorais da obra.  
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nunca chegarão a existir – utilizando cenas de outras obras, eventualmente 

modificadas através de computação gráfica. 

Curi (2010) discute sobre o valor desses filmes dentro da comunidade de 

fãs. Ele afirma que  

 

Os fãs são especialistas e suas produções agradam pela fidelidade à obra 

original. Um fã não encontra, no mercado, obras tão fiéis aos objetos que 

adora. O mercado é obrigado a se adequar a um público heterogêneo, 

enquanto os fãs, ao produzir para outros fãs, podem fugir do senso 

comum sem se preocupar em explicar cada detalhe. O fã-espectador já 

conhece a história. Ele quer novidades, quer detalhes, quer desafiar o 

próprio conhecimento, procurando desvendar as referências que o fã-

produtor colocou em sua obra para mostrar o seu próprio conhecimento. 

(p. 14) 

 

Vindo ao encontro dessa visão, encontramos o exemplo trazido por Luiz 

(2009). Citando Pethokoukis (2003), ele conta que, até o lançamento do longa-

metragem Batman Begins, em 2005, muitos fãs consideravam o fanfilm Batman: 

Dead End – dirigido por Sandy Collora e exibido pela primeira vez em 2003 – como 

a versão cinematográfica mais fiel do personagem, pois retratava um Batman 

bastante semelhante à versão moderna dos quadrinhos, enquanto os filmes 

“oficiais” disponíveis até então (entre eles Batman & Robin, dirigido por Joel 

Schumacher e indicado ao Framboesa de Ouro16) apresentavam versões 

adaptadas e distorcidas da história e da personalidade dos personagens. 

 

2.3.5 Fansubbing 

 

O termo se refere à atividade de traduzir e legendar programas, filmes ou 

trailers. Segundo Jenkins (2008 apud CARLOS, 2011) essa prática surgiu na 

década de 80 e incialmente era muito restrita, pois sua distribuição era feita através 

de aparelho de VHS. O autor explica que o objetivo inicial era somente a 

divulgação da obra, sem fins lucrativos, por isso as fitas continham avisos 

proibindo a venda e pedindo para que fossem tiradas de circulação caso o título 

fosse licenciado no país. Posteriormente, entretanto, a prática foi ganhando um 

caráter profissional para alguns fansubbers, que acabaram adquirindo os direitos 

                                                            
16

 Premiação que faz paródia ao Oscar, escolhendo os piores filmes do ano. 
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de distribuição dos materiais para a venda legal. Silveira (2010) complementa, 

contando que a prática começou com a tradução de animes do japonês para o 

inglês e se popularizou com o surgimento da conexão de banda larga, que 

facilitava e agilizava o processo de produção e distribuição dos materiais 

audiovisuais legendados ou dos arquivos contendo somente as legendas. 

Atualmente, a prática envolve a tradução e legendagem de originais em diversas 

línguas para várias outras – inclusive originas americanos que são traduzidos do 

inglês para o português. 

Por ser uma atividade bastante trabalhosa, o fansubbing, em sua maioria, é 

praticado em equipes, onde cada membro participa de uma etapa do processo e 

desempenha uma função definida. Silva (2009) traz uma descrição detalhada do 

processo de legendagem e distribuição do material legendado, onde podemos 

destacar os papéis de raw-hunter (quem procura os episódios originais em japonês 

para serem legendados), tradutor, timer (quem sincroniza as legendas com as falas 

dos personagens), revisor, encoder e uploader. Esses dois últimos são 

responsáveis pela finalização do trabalho, gerando o arquivo final e 

disponibilizando-o para assistir online ou fazer download. 

É importante destacar que, embora tenha começado somente como uma 

forma de facilitar o acesso a obras não disponíveis nos países em que estava 

sendo a tradução, a prática do fansubbing envolve hoje outras motivações 

diversas, o que justifica o fato dos fansubs serem ainda alvo de grande interesse 

dos fãs mesmo quando eles têm a obra disponível comercialmente. Silva (2009), 

por exemplo, aponta como principal razão a insatisfação dos fãs com as versões 

das obras (no caso, animes) divulgadas pela mídia tradicional, que muitas vezes 

trazem cortes de cenas e censura nas dublagens para adaptar o produto a uma 

faixa etária mais baixa17. A demora em trazer para o Brasil obras que carregam 

grandes expectativas também faz com que os fãs recorram ao fansubbing. 

Seriados cujos capítulos novos demoram para chegar à televisão brasileira, por 

exemplo, podem ser encontrados legendados na internet apenas alguns dias 

depois de sua exibição no exterior, disponibilizando aos fãs um conteúdo em 

                                                            
17

 Por se tratar de “desenhos animados”, os animes geralmente são exibidos no Brasil como parte 
da programação infantil (um mercado potencialmente mais lucrativo para o licenciamento de 
produtos), mesmo que os originais sejam dirigidos para públicos mais velhos, prática comum no 
Japão. 
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primeira mão que provavelmente eles teriam que esperar meses para ter acesso. É 

o exemplo da série de televisão Bones (figura 4), cujos episódios inéditos das 

novas temporadas levam até um ano para serem exibidos no Brasil após seu 

lançamento nos Estados Unidos. Com a atividade do fansubbing, os fãs brasileiros 

têm acesso aos episódios legendados em português poucos dias após seu 

lançamento americano.  

 

 

Figura 4: Episódio da série de televisão Bones, ainda não lançado no Brasil, 

legendado pela equipe #QueensOfTheLab. Disponível em: 

http://filmesparavideozer.blogspot.com.br/2012/11/bones-8x03-opcao-2.html 

 

2.3.6 Traduções e Scanlations 

 

A palavra scanlation é uma junção de scan (escanear) com translation 

(tradução). Essa prática refere-se quase que exclusivamente à tradução de 

mangás, utilizando as páginas originais escaneadas e substituindo as falas dos 

personagens. Com base nos estudo de Rampant (2010), Carlos (2011) explica que  

 

os primeiros scanlations tratavam-se de traduções feitas apenas em forma 

de texto (scripts), colocadas no site do scanlator ou no de uma 

comunidade. Nesse momento, a intenção era a de que o fã tendo o 

mangá original em japonês poderia lê-lo através desse texto disponível na 

internet, ou seja, segurando o gibi na mão e lendo na tela do computador 

a tradução. Os primeiros trabalhos de edição eram bastante rudimentares, 

pois os softwares utilizados eram muito precários. (p. 116) 

 



34 
 

Assim como nos outros tipos de prática, o desenvolvimento de novas 

tecnologias impulsionou a atividade, e o surgimento dos programas de edição de 

imagem contribuíram para uma melhoria significativa na qualidade do material final.  

O processo de produção dos scanlations também é, geralmente, feito em 

equipes em que cada membro tem uma função específica. Os papéis se resumem, 

basicamente, a conseguir a obra original, desmontar e escanear a revista página 

por página, fazer a tradução, editar as imagens (removendo os caracteres 

japoneses e “limpando” a imagem, para remover eventuais imperfeições e marcas 

deixadas no papel) inserir os textos, gerar as imagens finais e disponibilizar o 

material finalizado na internet (Silva, 2009). O resultado pode ser observado na 

figura 5, um exemplo de mangá editado e traduzido por fãs. 

 

 

Figura 5: Página do mangá Rurouni Kenshin, escaneada e traduzida. Disponível em: 

http://www.mangapt.net/manga-concluidos/rurouni-kenshin.html 
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Seguindo o mesmo raciocínio do fansubbing, as traduções e o scanlation 

tem o objetivo de tornar acessíveis obras que não estão disponíveis no país ou 

“corrigir” erros e cortes feitos pelos distribuidores comerciais. Assim como nos 

animes, muitos mangás sofrem alterações e censura para se adaptarem a uma 

faixa etária mais baixa do que aquela a qual se dirige o original japonês. No caso 

das traduções, podemos encontrar livros, textos, entrevistas e outros materiais que 

despertam o interesse dos fãs. As traduções de livros, na maioria das vezes, têm a 

mesma finalidade dos fansubs de episódios de seriados: disponibilizar em primeira 

mão um material já publicado no exterior, mas que provavelmente levará muito 

tempo para ser disponibilizado oficialmente no Brasil. Casos desse tipo ocorreram 

com as franquias Harry Potter e Crepúsculo, cujos volumes traduzidos podiam ser 

encontrados em blogs e sites de fãs algumas semanas depois do lançamento em 

inglês, sendo que as versões oficiais em português só seriam colocadas à venda 

meses mais tarde. 

 

2.3.7 Music Videos 

 

Semelhantes aos fanfilms, os music videos são produções audiovisuais que 

se utilizam de cenas das obras originais (no caso de se haver material audiovisual 

disponível) ou realizam uma compilação de cenas de diferentes obras combinadas 

com uma música ou seleção musical para criar clipes musicais. Segundo Coppa 

(2007), essa prática também é anterior à popularização da internet, e seu primeiro 

registro data de 1975, quando a fã Kandy Fong fez o seu primeiro slideshow: 

 

Inspirada pelo filme dos Beatles, Yellow Submarine, Fong pegou 

filmagens de Jornada nas Estrelas do chão da sala de corte e sincronizou 

essas imagens com música. Fong realizou seus shows ao vivo em 

convenções e reuniões do programa, primeiro utilizando um projetor de 

slides e depois dois, clicando entre as imagens para “cortar” mais rápido.
18

 

 

                                                            
18

 No original: Inspired by the Beatles film Yellow Submarine, Fong took Star Trek footage from the 

cutting room floor and synchronized those images to music. Fong performed her shows live at Trek 

conventions and gatherings, first using one slide projector and then two, clicking between them so 

she could "cut" faster.  
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A grande evolução dos music videos aconteceu de forma semelhante aos 

fanfilms: com o surgimento de novas ferramentas de edição e distribuição online, 

ficou muito mais fácil produzir o material, o que causou a sua exponencial 

disseminação através da internet. Nos sites de armazenamento de vídeo online é 

possível encontrar uma grande quantidade desse tipo de criação dos fãs. Embora 

as temáticas utilizadas sejam variadas, retratando desde cenas de aventura 

combinadas com músicas agitadas até cenas dramáticas combinadas com estilos 

musicais mais pesados, geralmente os clipes focam em um casal de personagens 

(que podem ou não ter possibilidade de um relacionamento na obra original), com 

o ritmo ditado por músicas românticas (SILVEIRA, 2010). 

 

2.3.8 Spoiling 

 

A prática do spoiling é muito comum dentro das comunidades de fãs. Trata-

se do levantamento e divulgação por informações sobre obras que ainda não foram 

ao ar. Desse modo, os fãs buscam por imagens, dicas e outros tipos de 

informações que possam desvendar como será a obra (ou continuação) a ser 

divulgada. Jenkins (2009) discorre longamente sobre a prática citando o exemplo 

da comunidade de fãs do reality show Survivor, onde os fãs procuravam descobrir, 

entre outras coisas, qual seria a localização e quem seriam os participantes de 

novas temporadas do programa.  

As formas de obtenção dessas informações variam bastante, geralmente de 

acordo com a rede de contatos de cada fã, e nem sempre podem ser tomadas 

como verídicas. Entre os tipos de informações divulgadas nos forums, blogs e sites 

de discussão online (onde geralmente ocorre a prática do spoiling), estão 

revelações sobre o roteiro de filmes, páginas escaneadas de scripts de seriados, 

imagens dos bastidores, filmagens ainda sem finalização ou trechos de livros que 

ainda não foram lançados.  

O spoiling causa muita polêmica entre os fãs, que tem opiniões bastante 

divergentes sobre a prática. Enquanto alguns procuram efusivamente por 

informações que alimentem sua imaginação e revelem o que está por vir, outros 

alegam que o spoiling tira o fator surpresa da obra, roubando parte de seu impacto 

na ocasião do lançamento oficial e na íntegra. Por isso, quando o assunto é tratado 
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em site e blogs que não se dedicam exclusivamente a essa prática, normalmente 

os tópicos e posts que contém spoilers levam anúncios bem chamativos sobre 

esse fato – o fã lê apenas se quiser se inteirar da informação. 

 

2.3.9 Cosplay 

 

Cosplay é a junção das palavras costume (“traje”) e play (“brincadeira”). 

Sendo provavelmente a prática mais imersiva do fã, quando ele realmente 

mergulha no universo de seu objeto de interesse e passa a fazer parte da obra, o 

cosplay se refere à atividade de caracterizar-se como uma celebridade ou 

personagem de alguma obra. França (2008) conta que 

 

O primeiro exemplo moderno dessa prática ocorreu em 1939, durante a 1ª 

World Science Fiction Convention, ou Worldcon, em New York, quando 

um jovem de 22 anos chamado Forrest J. Ackerman, e sua amiga Myrtle 

R. Douglas compareceram ao evento como os únicos fantasiados entre 

um público de 185 pessoas. Ackerman, que anos mais tarde se tornaria 

um dos nomes mais influentes no campo da ficção científica, usava um 

rústico traje de piloto espacial o qual chamou de "futuricostume", e Myrtle 

estava caracterizada com um vestido inspirado no filme clássico de 1936 

"Things to Come", baseado na obra de H.G. Wells. Ambos causaram 

agitação entre o público, resultando em um clima de estreitamento entre a 

ficção e a realidade que mudou pra sempre a cara das convenções do 

gênero. As fantasias da dupla, confeccionadas por Myrtle, ou "Morojo", 

como era conhecida, fizeram tanto sucesso que no ano seguinte dezenas 

de fãs compareceram à convenção em trajes de ficção científica. 

 

A prática logo se popularizou no Japão, onde os cosplayers costumam 

confeccionar suas próprias fantasias e se vestir como os personagens de mangás 

ou animes, e então foi disseminado mundialmente através das comunidades online 

de fãs, que trocavam fotos e informações e dicas sobre a confecção das fantasias. 

Atualmente, os grandes eventos do gênero geralmente incluem apresentações 

teatrais ou musicais protagonizadas por cosplayers, chamadas live-action. Isso vai 

ao encontro dos estudos de Amaral e Duarte (2008), que argumentam que o 

cosplay “não é apenas fantasiar-se como seu personagem favorito, há um traço 

fundamental nesse processo cosplay que é a teatralidade. Os sujeitos constroem 

suas vestimentas e encarnam em seus comportamentos atitudes apresentadas 

pelo personagem da tela” (p. 6).  
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Figura 6: Cosplay dos personagens de Batman. Foto tirada durante o evento Anime Arts, em 

Sorocaba. Disponível em: 

http://www.cosplaybr.com.br/site/index.php/Cosplay-no-Brasil/Cobertura-Anime-Arts-8.html 

 

A figura acima retrata uma situação comum nos eventos de fãs, em que 

os visitantes se caracterizam como os personagens de suas obras favoritas para 

construir sua própria identidade e deixar suas preferência no fandom, o que vem 

ao encontro das discussões a respeito da participação ser uma das característica 

mais proeminente dos fãs. 
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O FANDOM NA ERA DA CIBERCULTURA 

 

Embora tenham surgido incialmente através de encontros presenciais, 

como feiras e convenções, foi com o surgimento e a popularização da Internet que 

as comunidades de fãs passaram explorar todo o seu potencial. Isso não significa 

que eventos de fãs tenham deixado de existir, pelo contrário, convenções como a 

San Diego Comic-Con19 e as AnimeCon20 continuam fazendo parte da cultura dos 

fãs, mas a Internet passou a ser a grande responsável por sua divulgação e 

organização. A popularização de novas tecnologias também amplia o espaço 

disponível para a produção e divulgação dos materiais amadores produzidos pelos 

fãs. Nas palavras de Jenkins (2010), 

  

Os fãs sempre foram os primeiros a se adaptar às novas tecnologias de 

mídia; a fascinação pelos universos ficcionais muitas vezes inspira novas 

formas de produção cultural, de figurinos a fanzines e, hoje, de cinema 

digital. Os fãs são o segmento mais ativo  do público das mídias, aquele 

que se recusa a simplesmente aceitar o que recebe, insistindo no direito 

de se tornar um participante pleno. Nada disso é novo. O que mudou foi a 

visibilidade da cultura dos fãs. A web proporciona um poderoso canal de 

distribuição para a produção cultural amadora. Os amadores têm feito 

filmes caseiros há décadas; agora, esses filmes estão vindo a público. (p. 

188) 

 

A partir do momento em que os fandoms migram para o ambiente 

online, as configurações desses grupos também se transformam, trazendo novas 

possibilidades de trocas e relacionamentos. Sendo o objeto deste trabalho uma 

dessas manifestações da cultura de fãs na Internet, é importante entender e 

discutir primeiramente alguns conceitos e definições que ajudarão a delinear esse 

objeto de forma mais precisa. Sobre essa constituição do fandom no ciberespaço, 

Miranda (2009b) afirma que “ocorre através de dinâmicas que podem ser 

verificadas em suas práticas, isto é, em seu processo de construção, desde as 

criações das comunidades até os desdobramentos de discussões nos fóruns” (p. 

53) Nesse capítulo, serão discutidos os conceitos e definições de “redes sociais”, 

                                                            
19

 Uma das maiores feiras internacionais de cultura pop, acontece anualmente em San Diego e 
reúne atrações nas áreas de quadrinhos, filmes, anime, mangá, séries, livros, videogames, entre 
outros. 
20

 Eventos anuais realizados em vários países do mundo e voltados para os fãs de animes, traz 
novos lançamentos, atividades, jogos, concursos, além de encontros com autores, dubladores e 
desenhistas dos personagens. 
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“comunidades virtuais”, “interações mediadas por computador” e “capital social”, 

além dos diferentes padrões de comportamento que essas novas formatações 

implicam.  

 

3.1. Redes sociais e comunidades virtuais 

 

Recuero (2009) explica que a ideia de rede é uma metáfora estrutural 

para que se possa compreender as conexões e relações entre os participantes de 

um grupo social. Com base nos estudos de Wasserman e Faust (1994) e Degenne 

e Forsé (1999), a autora define rede social como uma combinação de dois 

elementos-chave: os atores ou nós – que podem representar pessoas, entidade ou 

grupos – e as conexões, que são os laços construídos entre esses nós, formando, 

assim, uma estrutura social. Ao estudar uma rede social, portanto, não é possível 

isolar um elemento do outro, mas é necessário focar nas dinâmicas estabelecidas 

pela integração entre eles. A internet, por sua vez, possibilita uma nova perspectiva 

de estudo, partindo do pressuposto de que as ferramentas de comunicação 

mediadas pelo computador proporcionam novos meios de expressão e 

sociabilização. 

 

O estudo das redes sociais na Internet, assim, foca o problema de como 

as estruturas sociais surgem, de que tipo são, como são compostas 

através da comunicação mediada pelo computador e como essas 

interações mediadas são capazes de gerar fluxos de informações e trocas 

sociais que impactam essas estruturas. (RECUERO, 2009, p. 24) 

 

O primeiro passo nessa abordagem, portanto, é a compreensão dos 

elementos que compõem a rede. A autora reflete que, no ambiente online, esses 

elementos se constituem de forma peculiar, e por isso precisam ser percebidos em 

relação ao todo. 

Os atores, primeiro elemento da rede social, são os sujeitos que atuam 

na rede. Na internet, porém, deve-se levar em conta que o que se apresenta são, 

na verdade, representações desses atores, ou seja, um nó da rede pode ser 

constituído por uma pessoa, um grupo de pessoas – no caso de se considerar uma 

rede que tem por atores uma série de blogs ou sites que se relacionam entre si – 

ou, ainda, um perfil corporativo de uma organização ou empresa. Essas 
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representações configuram espaços de expressão pessoal, onde os autores estão 

constantemente construindo sua própria identidade na rede. Döring (2002 apud 

RECUERO, 2009, p. 26) sugere que “a página pessoal está sempre „em 

construção‟, pode ser regularmente atualizada para refletir as últimas 

configurações do self.” (on-line, grifos do autor) Recuero descreve essa prática, 

com base em autores como Sibilia (2003 e 2004) e Lemos (2002b), como uma 

construção narrativa de si próprio através da utilização de espaços e ferramentas 

como fotologs e sites pessoais, nicknames em chats, ou perfis no Orkut e no 

Facebook, por exemplo. Esse desenvolvimento contínuo do “eu” recai sobre outra 

propriedade discutida pela autora: a visibilidade. Segundo ela, Sibilia (2003) 

apresenta a necessidade de ser visto como um imperativo para existir na rede, pois 

é através da exposição que a construção das identidades na web mantém a sua 

continuidade e garantem a sua presença na rede. 

Essas narrativas constantes são a personificação dos atores na internet, 

o que irá incidir diretamente sobre os tipos de relação construídos por eles 

posteriormente. Para Recuero (2009), as conexões estabelecidas e os padrões 

emergentes delas dependem de como os atores são percebidos por seus pares. 

Trazendo a visão de Donath (1999), a autora explica que 

 

no ciberespaço, pela ausência de informações que permeiam a 

comunicação face-a-face, as pessoas são julgadas e percebidas por suas 

palavras. Essas palavras, constituídas como expressões de alguém, 

legitimadas pelos grupos sociais, constroem as percepções que os 

indivíduos têm dos atores sociais. É preciso, assim, colocar rostos, 

informações que gerem individualidade e empatia, na informação para 

que a comunicação possa ser estruturada. (RECUERO, 2009, p. 27) 

 

 É preciso compreender, porém, que existe um distanciamento e uma 

intencionalidade na construção desses perfis. Isso significa que, no caso de sites 

que requerem um login e uma senha para que se possa interagir com outros atores 

é possível selecionar quais aspectos pessoais serão omitidos e quais serão 

exibidos, de acordo com as informações compartilhadas no perfil. Nesse aspecto, 

Recuero (2009) reconhece que “muitos usuários optam por criar perfis falsos e 

utilizá-los para as interações nas quais não desejam ser reconhecidos pelos 

demais.” (p. 28). Em sistemas que disponibilizam um espaço mais amplo e 

ferramentas mais complexas para a construção dessas identidades, a utilização de 
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cores, imagens ou palavras características, por exemplo, pode determinar como 

um ator será percebido pelos demais, orientando a comunicação e as interações a 

partir desse processo de expressão e apreensão das identidades. 

O segundo elemento no estudo das redes sociais são as conexões que 

formam essas redes. O componente básico dessas conexões são as interações, 

cujos conceitos e características serão discutidos mais profundamente no item 

seguinte deste trabalho. Definidas por Recuero (2009) como “a matéria-prima das 

relações e dos laços sociais” (p. 30), é a partir delas que são delineados os 

relacionamentos entre os atores, estando, portanto, na base de constituição de 

todo o sistema. 

É importante atentar para o fato de que, ao estudar relações que 

acontecem na internet, conforme afirmam Garton, Haythornthwaite e Wellman 

(1997 apud RECUERO, 2009), deve-se ter em mente que existe a mediação do 

computador, o que confere a elas algumas particularidades: para os autores, com a 

possibilidade de uso de diferentes sistemas para a troca de informações de 

diferentes âmbitos sociais – profissional e pessoal, por exemplo – as relações entre 

os atores tendem a ser mais variadas do que aquelas construídas em outros 

contextos. O distanciamento, mencionado anteriormente, é um fator que influencia 

diretamente no modo como essas relações são construídas. 

 

Esse distanciamento proporciona, por exemplo, anonimato sob muitas 

formas, já que a relação entre o corpo físico e a personalidade do ator já 

não é imediatamente dada a conhecer. Logo, é mais fácil iniciar e terminar 

relações, pois muitas vezes, elas não envolvem o “eu” físico do ator. Além 

do mais, barreiras como sexualidade, cor, limitações físicas e outras não 

são imediatamente dadas a conhecer, proporcionando uma maior 

liberdade aos atores envolvidos na relação, que podem reconstruir-se no 

ciberespaço. (RECUERO, 2009, p. 37-38) 

 

A autora ressalta, ainda, que, apesar de a relação estabelecer-se de 

forma desvinculada de seu conteúdo, o tipo de relação construída dependerá, sim, 

do conteúdo das interações que a constituem. 

Considerando-se que na formação das redes sociais, cada ator 

estabelece conexões com determinado número de atores, que, por sua, vez, irão 

interagir com outros atores ainda, podemos concluir que a expansão de uma rede 

social se dá de forma exponencial, não encontrando limites para a sua dimensão. 
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Um indivíduo, porém, não possui a capacidade de gerenciar tantos contatos, pois é 

impossível manter interações ativas com todos os pontos da rede. Portanto, é 

natural que a rede se organize em subgrupos onde as relações são efetivamente 

construídas. A partir desse pensamento, observa-se a organização da rede em 

comunidades virtuais. Segundo a definição de Rheingold (1993) trazida por Behar, 

Flores e Mussoi (2005), uma comunidade virtual seria 

 

uma agregação cultural formada pelo encontro sistemático de um grupo 

de pessoas no ciberespaço. Este tipo de comunidade é caracterizada pela 

co-atuação de seus participantes, os quais compartilham valores, 

interesses, metas e posturas de apoio mútuo, através de interações no 

universo on-line. Comunidades virtuais são redes eletrônicas de 

comunicação interativa auto-definida, organizadas em torno de um 

interesse ou finalidade compartilhada. (p. 2) 

 

Nesse sentido, Corrêa (2004) afirma que a escolha intencional das 

comunidades de acordo com interesses próprios contribui também na construção 

da identidade dos indivíduos, ajudando a delinear o perfil dos atores com base nas 

diferentes comunidades – e, portanto, áreas de interesse – das quais participa. 

Segundo ela, é natural do homem procurar aceitação em grupos sociais que 

compartilhem suas ideias e visões de mundo, pois, ao se fazer visível dentro 

desses grupos, ele está buscando um retorno de características que possam lhe 

fornecer uma identidade, de modo a tornar-se reconhecível diante dos outros. 

Citando Lemos (2002a), Corrêa também discute sobre as características 

das diferentes associações na internet. Ele afirma que não se pode generalizar ao 

chamar toda forma agregadora da internet de comunitária, pois uma comunidade 

virtual exige de seus membros um sentimento de afinidade subjetiva dentro de um 

território simbólico, além de uma permanência temporal que permita criar um 

relacionamento permanente e contínuo, de modo que haja uma continuação a 

cada interação e que as relações possam evoluir. Segundo Recuero (2009), Lemos 

(2002c) ressalta que “qualquer ambiente onde há comunicação mediada por 

computador pode ou não ser uma comunidade, dependendo do tipo de relações 

que estão presentes.” (p. 139) 

Em sentido oposto, Fernback e Thompson (1998 apud RECUERO, 

2009) descartam o “sentimento” como fator determinante, focando o assunto de 

interesse comum como elo da comunidade. Para os autores, a definição de 
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comunidade virtual estaria na repetição do contato entre seus membros dentro de 

uma fronteira específica, simbolicamente delineada pelo tópico de interesse, 

assemelhando-se mais a uma assembleia de pessoas que se reúne virtualmente 

do que, de fato, uma comunidade real. 

Para Lévy (2002), conforme trazido por Costa (2008), as comunidades 

virtuais têm um papel fundamental na organização de rede social em relação a 

cada ator. Elas funcionariam como “filtros inteligentes”, ajudando os atores a lidar 

com o fluxo excessivo de informação de uma cultura, a partir do momento em que 

divide o conhecimento entre seus membros, mas o mantém ativo através de suas 

conexões internas. 

 

3.2. Interações mediadas por computador 

 

As interações são o elemento básico para a compreensão das relações 

emergentes das redes sociais. Recuero (2009), porém, chama atenção para o fato 

de que essas interações não podem ser percebidas como independentes dos 

atores sociais envolvidos, pois elas seriam “parte de suas percepções do universo 

que os rodeia, influenciada por elas e pelas motivações particulares desses 

atores”. (p. 31) A autora explica que, segundo Watzlawick, Beavin e Jackson 

(2000), a interação é um reflexo social do indivíduo, que, ao estabelecer as 

conexões com seus pares, representa sempre um processo comunicacional. 

Portanto, estudar as interações significa estudar a comunicação entre os atores, as 

relações entre as trocas de mensagens e o sentido contido nelas. 

Ao considerar essas interações no ambiente virtual, entretanto, é preciso 

considerar alguns fatores determinantes desses processos comunicativos, como, 

por exemplo, a ausência da linguagem não-verbal e da interpretação do contexto 

da interação, que pode dificultar a conversação entre os atores. A mediação do 

computador também influencia na construção temporal das relações, pois o 

suporte das ferramentas permite que as interações tenham continuidade através 

de grandes lapsos de tempo. Nesse sentido, Reid (1991 apud RECUERO, 2009) 

reflete que as interações mediadas por computador podem se desenvolver de 

forma síncrona ou assíncrona. As interações síncronas seriam aquelas ocorridas 

em tempo, com os dois atores presentes (online) no mesmo momento temporal, e 
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todos os envolvidos têm uma expectativa de resposta rápida, quase imediata, 

como os chats ou mesmo as ferramentas de mensagens instantâneas. As 

assíncronas, por sua vez, envolveriam uma demora de resposta já esperada por 

todos os atores, como o e-mail ou uma lista de discussão. 

Primo (2007) propõe o estudo das interações dividindo-as em interações 

mútuas e interações reativas, de acordo com o tipo de relacionamento 

proporcionado por cada uma delas. Ambas teriam impacto sobre a estrutura da 

rede, porém com algumas características que as diferenciam entre si. Segundo o 

autor, 

 

a interação mútua é aquela caracterizada por relações interdependentes 

e processos  de negociação, em que cada interagente participa da 

construção inventiva e cooperada da relação, afetando-se mutuamente; 

já a interação reativa é limitada por relações determinísticas de estímulo 

e resposta. (p. 67) 

 

A interação reativa, portanto, está limitada às possibilidades oferecidas 

pelo sistema de mediação e pode trazer diferentes resultados, mas sempre dentro 

de uma gama de possibilidades já previstas. Nesse caso, Recuero (2009) traz o 

exemplo da relação de um internauta com um link qualquer na internet. Seu poder 

de decisão vai apenas até a escolha de clicar no link ou não, pois a partir disso o 

resultado será sempre o mesmo: ele será direcionado para um determinado 

endereço da web, sem que ele possa escolher ou modificar a página para qual o 

link aponta. Não importa quantas vezes ele repetir essa ação, o resultado será 

sempre o mesmo. Sobre esse tipo de interação, Recuero (2009) observa que, 

geralmente, ocorre apenas entre o ator e o sistema, mas em alguns casos ela pode 

gerar interações que envolvem diferentes atores e têm impacto nas relações entre 

eles. É o caso, por exemplo, de integrar uma nova comunidade ou inscrever-se em 

uma lista de discussão. A autora ressalta que, “embora essas interações não 

sejam mútuas, elas têm impacto social, já que têm também reflexos nos dois lados 

da relação comunicativa”. (p. 33) Nesse sentido, portanto, interações mútuas são 

aquelas que preveem a construção de um relacionamento onde os interagentes se 

modificam mutuamente durante o processo, e cuja relação emergente entre eles 

vai sendo recriada a cada nova troca, tornando impossível prever até onde essa 

relação poderá chegar. E novas interações entre novos atores, mesmo se 
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estabelecidas sob condições idênticas às anteriores – como conversas 

desenvolvidas através de comentários num mesmo blog, por exemplo – resultarão 

em acontecimentos diferentes. (PRIMO, 2007)  

Recuero (2009) argumenta que o conjunto das interações mediadas por 

computador pode gerar e manter relações sociais mais complexas, que 

frequentemente evoluem para laços sociais. O laço seria, então, a verdadeira 

conexão entre os atores, construída através das interações. Ela apresenta, então, 

as características utilizadas por diferentes autores para classificar esses laços. 

De acordo com a visão de Breiger (1974), os laços se classificam em 

relacionais e associativos, sendo os primeiros derivados da relação social e os 

segundos fruto apenas do pertencimento a um determinado local ou grupo. 

Buscando Wasserman e Faust (1994), porém, Recuero (2009) discute essa visão, 

argumentando que todo o laço é relacional, a partir do momento que o próprio 

pertencimento reflete uma interação reativa que tem um impacto na estrutura do 

grupo. Ela propõe, nesse sentido, a divisão dos laços em associativos – derivados 

das interações reativas – e dialógicos – derivados das interações mútuas. 

Já com base nas ideias de Granovetter (1973, apud RECUERO, 2009), 

os laços sociais podem ser fortes ou fracos, dependendo da quantidade de tempo, 

intensidade emocional, intimidade e reciprocidade investidas nele. 

 

Laços fortes são aqueles que se caracterizam pela intimidade, pela 

proximidade e pela intencionalidade em criar e manter uma conexão entre 

duas pessoas. Os laços fracos, por outro lado, caracterizam-se por 

relações esparsas, que não traduzem proximidade e intimidade. 

(RECUERO, 2009, p. 41) 

 

Ela chama atenção para a importância dos laços fracos na estrutura da 

rede, pois são eles que conectam grupos formados por laços mais fortes. Nem 

sempre, porém, as conexões entre dois atores terão a mesma força nos dois 

sentidos da relação (de A para B e de B para A), podendo resultar no surgimento 

de um laço assimétrico. Portanto, a reciprocidade presente na formação dos laços 

não caracteriza necessariamente trocas igualitárias, mas apenas uma troca de 

interações e informações. Recuero (2009) também busca Degenne e Forsé (1999) 

e Scott (2000) para enriquecer a discussão, trazendo ainda uma visão dos lações 

sociais como multiplexos quando são constituídos por múltiplas relações, ou seja, 
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quando a interação entre os atores se dá através de diferentes meios e suportes. 

Essa característica é própria dos laços forte e pode até mesmo ser um indicativo 

destes. 

Por outro lado, ela argumenta que muitos autores discutem a 

comunicação mediada pelo computador como sendo mantida por laços sociais 

mais fracos, reduzindo o nível de intimidade e do contato social. A conclusão da 

autora, com base em Wellman (1997), é de que, apesar de sua configuração 

parecer mais propícia para a manutenção de conexões esparsas, formadoras de 

laços mais fracos, a internet suportaria tanto esses quanto os laços fortes, 

principalmente considerando-se que é possível uma grande multiplexidade nas 

relações desenvolvidas no ambiente virtual, a partir do momento em que os atores 

têm a disposição um leque de ferramentas para realizar esses processos 

comunicacionais. (RECUERO, 2009) 

Pode-se perceber, portanto, uma grande complexidade no que se refere 

ao estudo dos laços e das interações que ajudam a constituí-los.  

 

Os laços sociais são difíceis de ser percebidos, por si, na Internet. No 

entanto, a partir da observação sistemática das interações, é possível 

perceber elementos como o grau de intimidade entre os interagentes, a 

natureza do capital social trocado e outras informações que auxiliam na 

percepção da fora do laço que une cada par. (RECUERO, 2009, p. 42) 

 

Nesse sentido, Primo (2007) observa que “interações recorrentes não 

garantem laços fortes entre os interagentes” (p. 103), e que, para se compreender 

melhor as dinâmicas dessas relações é preciso avaliar a qualidade do 

relacionamento, se existe intimidade entre os participantes, se eles mostram-se 

abertamente ou preferem se manter anônimos através do um apelido, indo muito 

além de uma simples análise dos links trocados entre eles.  

 

3.3. Capital social 

 

O capital social é um elemento emergente das relações sociais, que se 

refere à qualidade das conexões mantidas entre os indivíduos. Diversos autores 

estudam o capital social sob diferentes perspectivas, portanto, é difícil encontrar 

um conceito definitivo para o termo. Costa (2008), por exemplo, discorre que 
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essa noção poderia ser entendida como a capacidade de interação dos 

indivíduos, seu potencial para interagir com os que estão a sua volta, com 

seus parentes, amigos, colegas de trabalho, mas também com os que 

estão distantes e que podem ser acessados remotamente. Capital social 

significaria, então, a capacidade de os indivíduos produzirem suas 

próprias redes, suas comunidades pessoais. (p. 36) 

 

Nesse aspecto, há uma concordância entre os autores, ao relacionar o 

capital social com o tipo de relacionamento desenvolvidos entres os interagentes. 

Nessa discussão, apresentam-se as definições de Putnam (1995), Bourdieu (1998) 

e Coleman (1988). O primeiro associa o capital social a uma ideia de virtude cívica, 

moralidade e o fortalecimento delas a partir da reciprocidade, através dos aspectos 

tanto individuais quanto coletivos na construção do valor social. Para ele, o aspecto 

individual parte do interesse dos atores em fazer parte de uma comunidade, e o 

coletivo é o reflexo dessa individualidade no grupo como um todo. Valores como a 

obrigação moral com o grupo e a confiança nos demais participantes estariam na 

base da constituição das comunidades. 

Bourdieu (1983), por sua vez, relaciona o capital a uma determinada 

rede social, afirmando que 

 

O capital social é o agregado dos recursos atuais e potenciais, os quais 

estão conectados com a posse de uma rede durável, de relações mais ou 

menos institucionalizadas, ou em outras palavras, à associação a um 

grupo – o qual provê cada um dos membros com o suporte do capital 

coletivo. (p. 248-249 apud RECUERO, 2009, p. 46). 

 

A visão do autor, porém, conforme Recuero (2009), está associada às 

teorias marxistas, e envolve questões como conflitos de poder e luta de classes. 

Por apresentar-se como um recurso que pode ser acessados pelos indivíduos 

através do pertencimento a determinado grupo, o conhecimento e o 

reconhecimento mútuo entre os participantes transformaria esse capital social em 

capital simbólico21, atribuindo valor e legitimidade aos valores daquela classe. 

Finalmente, ela traz a visão de Coleman (1988), que afirma que  

 

O capital social é definido por sua função. Não é uma entidade única, mas 

uma variedade de entidades, com dois elementos em comum: consistem 

                                                            
21

 Para Bourdieu, há três tipos de capital no campo social: o econômico, o cultural e o social. O 
capital simbólico estaria entre as três, permitindo a legitimação deles enquanto recursos de posse 
do grupo onde se desenvolvem. 
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em um aspecto das estruturas sociais, e facilitam certas ações dos atores 

– tanto corporações quanto pessoas – dentro da estrutura. Como outras 

formas de capital, o capital social é produtivo, fazendo com que seja 

possível atingir certos fins que, sem ele, não seriam possíveis de ser 

atingidos. (p. 59 apud RECUERO, 2009, p. 47). 

 

Portanto, para o autor, o capital social se revela através das estruturas 

das relações entre atores, que permitem a esses atores utilizar esse capital para 

atingir objetivos próprios.  

A partir dessas reflexões, Recuero (2009) considera o capital social 

como um conjunto de recursos de um determinado grupo que pode ser acessado 

por todos os seus membros. De forma a simplificar e organizar o estudo, ela 

apresenta o capital social como heterogêneo, e o classifica em categorias de 

acordo com os aspectos nos quais pode ser encontrado, segundo Bertolini e Bravo 

(2001). Os aspectos de primeiro nível – relacional, que engloba a soma das trocas 

e laços que conectam os atores, normativo, referente às regras de comportamento 

aplicáveis ao grupo e cognitivo, que se refere à soma dos conhecimentos e 

informações disponibilizadas por cada membro para o coletivo do grupo – dizem 

respeito ao indivíduo e variam conforme seus próprios conhecimentos. Já os de 

segundo nível – confiança no ambiente social e institucional, referente à formação 

de instituições formais e informais dentro da rede – só poderiam ser acessado a 

partir da coletividade, sendo valores derivados das relações entre os participantes 

do grupo. Nesse sentido, a autora reflete que a existência de capital social de 

segundo nível está associada aos laços fortes, pois exige um envolvimento e 

dedicação dos participantes para que possa ser construído.  

Sendo baseado nas interações e nas relações resultantes delas, o 

capital social também pode ser classificado de acordo com sua origem. Segundo 

as ideias de Putnam (2000) e Ellison, Steinfield e Lampe (2007), Recuero (2009) 

classifica o capital social em conector, e fortalecedor, adicionando ainda um 

terceiro tipo, de manutenção. O primeiro seria encontrado em grupo mais coesos e 

próximos, com laços mais fortes, como grupos de amigo e família. O segundo se 

relacionaria aos laços mais fracos, estando presente em associações mais 

distantes. O terceiro seria encontrado em sites de redes sociais como forma de 

manter contato através do sistema. 
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Ao considerar esse capital com um recurso coletivo que pode ser 

acessado individualmente, a autora ressalta que, “quanto mais a parte coletiva do 

capital social estiver fortalecida, maior a apropriação individual deste capital”. (p. 

54) Portanto, o estudo do capital social presente nas redes sociais na internet 

exigiria não apenas a observação das relações existente, mas também um exame 

do conteúdo das mensagens trocada no desenvolvimento dessa relação, de modo 

a compreender que tipos de capital social estão relacionados a cada tipo de 

interação. 
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4. A PRÁTICA DA FANFICTION NA INTERNET 

 

Conforme apresentado no item 2.1 deste trabalho, reagindo a um 

impulso, segundo Fiske (1992, apud SILVEIRA, 2010) inerente à sua condição, há 

muito tempo os fãs escrevem histórias e registram ideias relacionadas ao universo 

ficcional com o qual se identificam, dando origem às fanfictions. Através das 

facilidades adquiridas com a popularização da internet, essa prática teve suas 

fronteiras de alcance ampliadas, e passou a ganhar espaço no fandom, 

primeiramente figurando em páginas mais genéricas dos objetos de admiração dos 

fãs e, posteriormente, conquistando espaço através de websites inteiros dedicados 

a ela. Para compreender melhor as proporções do fenômeno fanfiction e aproximá-

lo da realidade brasileira, contexto no qual se insere a aplicação empírica deste 

trabalho, esse capítulo aprofunda as discussões a respeito das fanfictions de forma 

conceitual e apresenta um panorama de sua evolução na realidade brasileira. Em 

um segundo momento, são apresentados alguns websites dedicados 

exclusivamente a essa prática, e, em seguida, apresenta-se mais detalhadamente 

o Fanfiction.net, onde será realizada a pesquisa empírica. 

 

4.1. A fanfiction como gênero literário 

 

Retomando o conceito de Vargas (2005), estabelece-se a definição de 

fanfiction como “uma história escrita por um fã, envolvendo os cenários, 

personagens e tramas previamente desenvolvidos no original, sem que exista 

nenhum intuito de quebra de direitos autorais e de lucro envolvidos nessa prática.” 

(p.21) Considerada uma das mais antigas formas de manifestação criativa por 

parte dos entusiastas de alguma obra, Felix (2008) conta que os primeiros registros 

desse tipo de escrita remontam aos séculos XVII e XVIII – com a publicação de 

versões de Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, e Dom Quixote de la Mancha, 

de Miguel de Cervantes – sendo, portanto, anteriores aos estudos modernos sobre 

as práticas dos fãs. Rocha (2009) corrobora com essas informações, afirmando 

que 

 
no século XVIII já identificam-se seqüências das histórias de Robinson 

Crusoé publicadas de forma não autorizada. Outras continuações não 
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autorizadas foram realizadas ao longo dos séculos com histórias como 

Alice no país das maravilhas, de Lewis Carroll e, no século XIX, com 

Sherlock Holmes. Entretanto, foi com as fanfictions desenvolvidas a partir 

do universo da obra Jornada das Estrelas que esta forma de história 

tornou-se popular, ainda na década de 60. (p. 11 apud CARLOS, 2011, p. 

48) 

 

Segundo Vargas (2005), essa prática se popularizou no Brasil a partir 

dos anos 2000, quando foram publicados no país os primeiros livros da série Harry 

Potter, sendo raros os websites específicos para a prática desenvolvidos em 

português brasileiro publicados antes dessa data. 

Com base nas ideias de Jenkins (2009) acerca dos modos como cada 

vez mais fãs iniciam sua jornada como novos autores, podemos concluir que a falta 

de contato dos fãs brasileiros com a cultura da fanfiction já praticada há muitos 

anos em outros países – principalmente levando-se em consideração a tenra idade 

em que os autores começam a aventurar-se por esse mundo da ficção de fãs (a 

grande maioria por volta dos 13, 14 anos) – sugere que essa prática não 

necessariamente tem continuidade por um efeito dominó – onde o ímpeto de 

escrever surgiria do contato prévio com outros fãs que também escrevem – como 

se poderia supor. Pelo contrário, jovens do mundo todos foram compelidos a 

escrever suas histórias, e na maioria das vezes sequer tinham o conhecimento de 

que outras pessoas estavam fazendo o mesmo em diversos lugares. 

 

Muitos jovens autores começaram a redigir histórias sozinhos, como uma 

reação espontânea a uma cultura popular. Para esses jovens escritores, o 

próximo passo foi a descoberta da fanfiction na internet, que forneceu 

modelos alternativos do que significava ser autor. No início, eles talvez 

apenas lessem as histórias, mas as comunidades fornecem muitos 

estímulos para que os leitores atravessem o ultimo limiar para a redação e 

apresentação de suas próprias histórias. E depois que um fã apresenta 

uma história, o feedback que recebe o inspira a escrever mais e melhor. 

(JENKINS, 2009, p. 251) 

 

Assim, o autor sugere que o processo de envolvimento com o fenômeno 

da ficção de fãs é muito mais do que uma reação à influência das redes onde os 

futuros autores fazem seus primeiros contatos com elas. Ele seria, sob esse ponto 

de vista, uma exteriorização de uma reação interna do fã à própria obra: a vontade 

de participar cada vez mais ativamente daquele objeto pelo qual tem admiração. 

Questionando sobre os motivos que levariam uma quantidade crescente de jovens 
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brasileiros a “desviar” suas horas de lazer para a leitura, a escrita e publicação de 

textos ficcionais, Vargas – após uma extensa pesquisa realizada com diversos 

autores e leitores de fanfictions no ambiente online – conclui: 

 

A resposta pode parecer surpreendentemente simples à primeira vista: a 

oportunidade de interagir com textos de seu interesse, a saber, na maior 

parte dos casos, textos bem-sucedidos comercialmente, produtos da 

indústria do entretenimento – ou produtos por ela encampados – cuja 

presença no dia-a-dia do jovem o motive a prolongar o contato com eles. 

(VARGAS, 2005, p. 14) 

 

Nesse sentido, podemos entender também que, através da descoberta 

de outros fãs com interesses semelhantes, esses jovens podem deixar fluir sua 

criatividade em um ambiente propício, onde muito provavelmente serão melhor 

compreendidos e encontrarão ressonância em suas empreitadas intelectuais. Os 

mesmos conceitos dos “grupos de fãs” e do fandom utilizados anteriormente 

voltam à cena, agora com um espaço definido dentro das redes digitais. Isso 

acontece porque “os colaboradores criam uma rede de contato a partir dos 

comentários e das discussões que são geradas sobre cada texto.” (MIELNCZUK e 

SILVEIRA, 2008, p. 186) E o tipo de conteúdo produzido dentro desses ambientes 

virtuais varia de acordo com os gostos pessoais dos autores e dos leitores que 

participam de cada comunidade. São histórias dos mais diferentes gêneros e 

densidades. 

Um fator sempre muito presente nas discussões sobre fanfictions é o 

valor que essas publicações possuem enquanto literatura. Essa é uma questão 

que gera muitas controvérsias no âmbito acadêmico, já que elas não são 

legitimadas por nenhuma instituição oficial. Vargas (2005) argumenta, inclusive, 

que “muitas instituições de ensino [...] ensinam seus alunos a ler obras literárias 

sempre no sentido do reconhecimento da autoridade, a „consumi-las sem deixar 

suas próprias marcas sobre elas‟” (p. 45). Nesse sentido, Jenkins (2009) reflete 

sobre o valor que essas histórias têm como obras literárias propriamente ditas, não 

devendo ser desmerecidas. Ele também discorre sobre os benefícios que as 

discussões sobre as narrativas podem trazer, ajudando a formar nos jovens um 

pensamento crítico que, muitas vezes, a escola falha em desenvolver 

propriamente. Ao contrário do que acontece dentro da sala de aula, em que os 
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alunos são obrigados a compreender e estudar o conteúdo que lhes é imposto pela 

instituição, nas comunidades de fãs eles têm a liberdade para se aprofundar 

naquilo que lhes desperta maior interesse. Considerando que os autores de 

fanfictions buscam, em sua grande maioria, o contínuo aprimoramento de suas 

histórias, e que a dedicação a essa prática envolve a busca constante de 

informações e formas de aperfeiçoar seu processo de estruturação e redação, 

Jenkins (2009) argumenta que a criação de fanfictions pode ter um efeito muito 

positivo sobre o aprendizado de jovens nessa idade. 

Miranda (2009b) apoia-se nas ideias de Xavier (2000), para afirmar que 

a fanfiction pode, sim, ser considerada um texto com valor literário, basta observar 

a qualidade e a extensão de algumas das histórias publicada na internet. 

Cavalcanti vem ao encontro dessa ideia, refletindo sobre o que difere uma 

fanfiction publicada em um site de fãs de textos literários baseados em outras 

obras e lançados pela indústria editorial, como é o caso dos livros Orgulho e 

Preconceito e Zumbis22 ou Jane Austen – A vampira23, cujo teor os identifica como 

fanfictions comercializadas. 

 

É este ponto que torna a definição de fanfic como estórias “derivadas, 

secundárias, amadoras” de um texto “canônico, comercializado, original” 

questionável. Será que fanfics de 500 laudas, distribuídas on line e com 

enredo e consistência de personagens (dentro da proposta de seu autor) 

ou longfics de 49 capítulos podem ainda ser chamadas de escrita 

amadora? (CAVALCANTI, 2010, p. 11) 

 

A autora completa com um questionamento de Thomas (2007 apud 

CAVALCANTI, 2010, p. 11): “Quem decide que conhecimento é legítimo e 

autêntico, quais letramentos são privilegiados e quais estigmatizados e quais 

práticas são valorizadas enquanto outras trivializadas?” 

De acordo com os argumentos de Derecho (2006), Cavalcanti (2010) 

opta por entender as fanfictions não como um gênero literário à parte, mas como 

elementos que irão enriquecer o “arquivo” de uma obra, aumentando suas 

possibilidades de leitura e agregando conteúdo a ela, caracterizando o que a 

autora chama de “literatura arquivista”. Ela afirma, ainda, que, ao ler uma dessas 

                                                            
22

 GRAHAME, Smith, Seth. Pride and Prejudice and Zombies. Quirk Books, 2009.  
23

 FORD, Michael Tomas. Jane bites back. Ballantine Books, 2010. 
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obras de literatura arquivista, o leitor se depara com dois textos (o anterior e o 

posterior), e é capaz de perceber as diferenças entre eles, ampliando sua noção do 

“arquivo” da obra original, mas isso não faz com que ele automaticamente atribua 

menor valor ao segundo texto. Por isso, não há necessariamente um privilégio da 

obra original sobre as fanfictions. 

Vargas (2005b) observa que essa “ruptura de fronteiras” entre o “oficial” 

e o popular é outro aspecto peculiar ao universo fanfiction. Ao não fazer distinção 

de valor entre o texto original e o derivado, o fã enxerga ambos como merecedores 

do mesmo grau de atenção, estima e exame minucioso.  

 

Isso explica práticas de releitura exaustivas, com atenção aos mínimos 

detalhes e discussões sobre diferentes interpretações dos subtextos e 

lacunas encontradas nos textos, que podem ser observadas nos fóruns 

dos websites de fanfictions. (VARGAS, 2005b, p. 57) 

 

Através dessa dedicação total aos textos, percebe-se que um alto grau 

de envolvimento do fã não se restringe apenas a um ou outro texto, mas ao 

universo ficcional em si, que passa a ser construído pela soma dos diversos textos 

produzidos a partir dele. 

 

 

Figura 7: Capa dos livros Orgulho e Preconceito e Zumbis e Jane Austen – A vampira em suas 

publicações no Brasil. 
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4.2. Sites de fanfictions 

 

Com a popularização do hábito de leitura e escrita de fanfictions na 

internet, essa prática passou a ocupar cada vez mais espaço dentro dos fandoms, 

onde primeiramente era realizada. Aos poucos, foi tomando uma dimensão maior, 

o que resultou no surgimento de inúmeros sites dedicados exclusivamente para a 

realização dessa atividade. Esses espaços geralmente se caracterizam como 

grandes repositórios online de histórias escritas pelos fãs, e que permitem, ainda, 

interações específicas entre os leitores e os autores das fanfictions. Muitos desses 

sites, desvinculados de um fandom específico, apresentam um sistema de divisão 

das histórias em categorias e subcategorias, de acordo com o universo ficcional a 

que ela se refere e o gênero da fanfiction. Desde o seu surgimento, alguns desses 

ambientes de compartilhamento online de histórias acabaram crescendo em 

proporções aceleradas, ganhando reconhecimento nas comunidades de fãs em 

todo o mundo e expandindo, portanto, a sua abrangência. 

No que diz respeito à prática da leitura e escrita dessas histórias na 

internet, elas normalmente são classificadas em subgêneros de acordo com o 

enredo e o conteúdo presente na fanfiction. Essas categorias perpassam tanto os 

gêneros de produtos midiáticos em geral, como comédia, ação, drama, suspense, 

alguns termos são utilizados exclusivamente no universo fanfiction, alguns, 

inclusive, tendo sido criados por essa prática. Embora possam variar de site para 

site, com o uso de alguns em detrimento de outros com significado semelhante, os 

termos seguem geralmente seguem um padrão já conhecidos pelos leitores e 

ficwriters. É interessante destacar alguns desses termos largamente difundidos nos 

fandoms online24: 

 

a) Amizade – Envolve uma relação afetiva entre dois personagens, mas 

sem ligação por vínculos amorosos ou atração sexual; 

b) Crossover – História que mistura personagens e elementos de 

universos ficcionais diferentes, em uma mesma realidade; 

c) Darkfic – História com foco em cenas depressivas, atmosferas 

sombrias e situações angustiantes; 

                                                            
24

 Disponível em: http://fanfiction.com.br/ajuda/5248/ 
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d) Death Fic – Envolve a morte de um ou mais personagens principais; 

e) Ecchi – Contém cenas de pornografia leve, geralmente apenas 

insinuações; 

f) Furry – Inclui personagens não totalmente humanos (personagens 

com partes do corpo de animais, tais como rabos, orelhas, pelos, etc); 

g) Hentai – Apresenta cenas de sexo explícito entre casais 

heterossexuais; 

h) Lemon – Mais comumente, história com cenas de sexo explícito entre 

homens, embora alguns sites utilizem essa descrição para cenas de sexo entre 

homens e mulheres, semelhante ao hentai; 

i) Lime – História com cenas de sexo implícitas, tanto entre casais 

hétero quanto homossexuais; 

j) Orange – História com cenas de sexo explícito entre mulheres; 

k) Shonen-ai – Retrata relações românticas mais leves entre homens; 

l) Shoujo-ai – Retrata relações românticas mais leves entre mulheres; 

m)  Songfic – Neste tipo de texto a história segue acompanhando a letra 

(ou tradução) de alguma música escolhida pelo próprio autor, como uma espécie 

de trilha sonora; 

n) A.U.25 – Este tipo de história transporta os personagens para um novo 

enredo com uma nova temática, totalmente diferente do original. Por exemplo, uma 

história sobre Crepúsculo onde os vampiros não existem e todos os personagens 

são pessoas normais. Nesse tipo de fanfiction, geralmente são utilizadas apenas 

as características dos personagens e seus nomes, podendo haver transformações 

inclusive me sua personalidade, e outros elemento do universo ficcional original 

são descartados ou modificados drasticamente; 

o) Yaoi – Inclui cenas românticas entre dois personagens masculinos; 

p) Yuri – Inclui cenas românticas entre dois personagens femininos; 

 

Ao cadastrar as histórias em um site desenvolvido para essa prática, 

normalmente o próprio sistema disponibiliza opções de gêneros utilizados por 

aquele site para a classificação das fanfictions. Uma classificação etária também 

                                                            
25

 Alternative Universe. Em português: Universo Alternativo 
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pode ser solicitada, principalmente em sites que permitem a publicação de histórias 

com conteúdo adulto.  

No Brasil, é possível identificar alguns endereços virtuais que 

possibilitam essas trocas entre autores e leitores. O Nyah! Fanfiction26, por 

exemplo, criado em novembro de 2005, hoje é, provavelmente o maior site de 

fanfictions exclusivamente brasileiro. Reúne, atualmente, mais de 100.000 

histórias, distribuídas em 10 categorias e mais de 700 subcategorias e possui mais 

de 120.000 usuários cadastrados27. A página é mantida por uma equipe de seis 

voluntários que se revezam nas funções de manutenção do site e resposta às 

dúvidas e observações dos usuários. Além das fanfictions, são disponibilizados 

uma série de conteúdos relacionados com a prática, como dicas para quem está 

iniciando seus processos de leitura e escrita e até mesmo manuais com 

orientações de português e gramática para os escritores aperfeiçoarem suas 

técnicas e estilos. O site também incentiva o feedback aos autores, promovendo 

uma escolha semanal dos melhores comentários publicados nas histórias, com o 

objetivo de motivar os leitores a registrarem suas impressões nas fanfictions. 

Outro exemplo é o Anime Spirit28. Criado em 2003 e descrevendo a si 

próprio como “uma rede social voltada para o público amante de animação 

japonesa, de mangás e de outros elementos relacionados à cultura oriental em 

geral”29, o site é organizado em “canais”, que são subdivisões de acordo com 

zonas de interesses específicos. Ao se cadastrar, o usuário cria um perfil, com foto, 

onde pode inserir informações pessoais a respeito de seus gostos e preferências. 

Através da criação dessa identidade, ele poderá interagir com outros membros, 

publicar e comentar trabalhos e integrar grupos de discussão. Além de fanfictions, 

o site disponibiliza conteúdos diversos relacionados às áreas de interesse, como 

notícias sobre eventos e as últimas novidades do assunto. 

 

                                                            
26

 www.fanfiction.com.br 
27

 Informações disponibilizadas pelo próprio site. Disponível em: http://fanfiction.com.br/imprensa. 
Última atualização: 16/02/2012. Acessado em 30/10/2012. 
28

 http://animespirit.com.br 
29

 Disponível em: http://animespirit.com.br/sobre. Acessado em 30/10/2012. 
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Figura 8: Print da página inicial do site 

Nyah Fanfictions

Figura 9: Print da página inicial do site 

Anime Spirit

 

 

4.3. O Fanfiction.net 

 

O Fanfiction.net30, objeto foco deste trabalho, é o maior arquivo 

multifandom31 de fanfictions  existente na web. Fundado em 15 de outubro de 

1998 por Xing Li, então estudante da Universidade da Califórnia, o site 

inicialmente ficava hospedado no servidor da empresa onde ele trabalhava, 

que, em troca, o utilizava para testar o funcionamento dos servidores. Porém, 

com a popularização do site, seu custo de manutenção foi subindo 

gradativamente, e passou a exigir outras estratégias para continuar no ar. 

Durante algum tempo, foi feita uma tentativa de cobrança pelas contas 

registradas, que encontrou muita resistência por parte dos usuários. Por fim, o 

site acabou recorrendo à publicidade como forma de sobrevivência, vendendo 

espaço para anúncios nas páginas. 

Atualmente, o Fanfiction.net conta com mais de 8.600.000 histórias 

disponíveis32, divididas em nove categoria principais – Anime/Manga33, Books, 

                                                            
30

 www.fanfiction.net 
31

 Um arquivo multifandom é aquele que hospeda os trabalhos de diferentes autores sobre 
diferente fandoms, sem relação nenhuma entre si. O termo geralmente é associado a sites de 
fanfictions, mas pode ser utilizado também para fanarts, fanfilms e outros tipos de práticas dos 
fãs. Disponível em: http://fanlore.org/wiki/Multifandom_Archive. Acessado em: 08/11/2012. 
32

 Estimativa da autora em 11/11/2012. A última fanfiction cadastrada no site até o momento da 
pesquisa possuía o registro (id) de número 8694222, indicando sua posição na listagem geral 
do site. Disponível em: http://www.fanfiction.net/s/8694222 
33

 Animações e quadrinhos japoneses. 
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Cartoons34, Miscellaneous35, Games, Comics36, Movies, Plays/Musicals37 e TV 

Shows38 – nas quais os fandoms se distribuem. Existe, também, uma outra 

área de categorização, dedicada especialmente a crossovers39. Essas histórias 

estão distribuídas entre 39 línguas, inclusive línguas orientais. Os fandoms 

mais populares (aquele que possuem maior número de histórias em seu 

acervo) são: 

 

Fandom Categoria Fanfictions cadastradas 

Harry Potter Books 617.962 

Naruto Anime/Manga 315.215 

Twilight
40

 Books 202.674 

Inuyasha Anime/Manga 105.383 

Glee TV Shows 83.549 

Hetalia - Axis Powers Anime/Manga 73.504 

Bleach Anime/Manga 68.675 

Supernatural TV Shows 68.032 

Kingdom Hearts Games 67.681 

Yu-Gi-Oh Anime/Manga 60.994 

Pokémon Games 55.080 

Lord of the Rings
41

 Books 47.043 

Buffy: The Vampire Slayer
42

 TV Shows 44.944 

Doctor Who TV Shows 42.195 

Fullmetal Alchemist Anime/Manga 41.341 

 
Tabela 1: Categorias do Fanfiction.net com mais histórias cadastradas. 

                                                            
34

 Desenhos animados. 
35

 Essa categoria não engloba fandoms de algum produto midiático especificamente, mas 
temas variados sobre os quais os usuários escrevem histórias, como “Mitologia Grega” e 
“Paródias e Diversão”. 
36

 Histórias em quadrinhos. 
37

 Peças de teatro e musicais. 
38

 Programas e séries de televisão. 
39

 Fanfictions que misturam os universos de dois ou mais fandoms. 
40

 No Brasil: Crepúsculo 
41

 No Brasil: O Senhor dos Anéis 
42

 No Brasil: Buffy: A Caça-Vampiros 
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Além das fanfictions, o site também possui outras seções 

secundárias que ampliam o envolvimento dos fãs: Forums, Communities e 

Betas. A primeira oferece espaços para a abertura de tópicos de discussão 

sobre temas variados, desde assuntos gerais até questões específicas dentro 

de cada fandom. Apesar de as listas de discussão serem consideravelmente 

prolíficas – na categoria General existem mais de 25.000 forums abertos – 

dentro dos fandoms os números são relativamente pequenos se comparados 

com a extensão do arquivo de fanfictions: a categoria com mais tópicos 

abertos, Harry Potter, não ultrapassa a marca de 1400 forums. Na seção de 

comunidades, os usuários têm a possibilidade de agregar histórias de acordo 

com critérios específicos, definidos pelos criadores de cada grupo, como os 

personagens envolvidos ou a temática do enredo. Elas também são 

categorizadas por fandoms, existindo uma categoria geral (General), onde 

estão reunidas principalmente crossovers entre vários universos ficcionais 

diferentes. Os fandoms com maior número de comunidades seguem o padrão 

observado nos forums e nas fanfictions – em primeiro lugar, Harry Potter, 

contabilizando 7.629 comunidades, seguido por Naruto e Twilight, com 4.343 e 

3.768 grupos, respectivamente. Na seção de Betas estão listados todos os 

usuários que se disponibilizam a exercer a função de revisores dos textos, 

classificados por categorias de interesse ou fandoms específicos. Assim, pode-

se procurar um beta-reader na categoria “All Books”, para obras literárias em 

geral, ou, mais pontualmente, um usuário que só se interesse por Harry Poter, 

por exemplo. 
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Figura 10: Print da página inicial do site Fanfiction.net. 

 

Todas as histórias do Fanfiction.net estão disponíveis para serem 

lidas e comentadas por qualquer internauta, mas o cadastro no site abre uma 

nova gama de possibilidades para interagir com as fanfictions e os autores. Ao 

criar um perfil, cada usuário passa a ser identificado pelo sistema através de 

um número de registro (id), que gera um link para o seu próprio espaço dentro 

do site, onde pode adicionar uma imagem e informações pessoais, conforme 

sua vontade. Para isso, é necessário registrar-se com um e-mail e uma senha 

e criar um pen-name (apelido) próprio, que passará a representar sua 

identidade dentro do site. Atualmente, o site conta com mais de 4.000.000 de 

membros cadastrados43. Dentro do perfil, cada usuário tem acesso a diversos 

recursos: 

a) Account – Informações básicas da conta, onde é possível 

consultar o id e definir diferentes configurações de privacidade, inclusive 

bloqueando outros usuários, além de criar o perfil público, com as informações 

e imagem desejados; 

                                                            
43

 Estimativa da autora em 11/11/2012. O usuário mais recente cadastrado no site até o 
momento da pesquisa possuía o registro (id) de número 4356711, indicando sua posição na 
listagem geral do site. Disponível em: http://www.fanfiction.net/u/4356711. 
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b) Publish – Espaço de publicação das histórias. É possível 

consultar as regras do site, fazer upload de arquivos e gerenciar as fanfictions 

vinculadas à conta; 

c) Private Messaging (PM) – O site disponibiliza um sistema de troca 

de mensagens internas. Neste espaço, pode-se gerenciar as mensagens 

enviadas e recebidas, assim como desativar o serviço, impedindo outros 

usuários de mandarem mensagens para essa conta; 

d) Image Manager – Possibilita a inclusão de imagens como capas 

das fanfictions ou dos forums e comunidades. Este espaço é destinado ao 

gerenciamento e upload dessas imagens;  

e) Alerts – Possibilita que usuários cadastradas “sigam” diferentes 

histórias e autores. Ao aplicar esse recurso – clicando em follow na página da 

fanfiction ou no perfil do autor – o usuário recebe um alerta por e-mail sempre 

que a história for atualizada ou quando o autor disponibiliza algum conteúdo 

novo (publicações de novos capítulos de suas histórias já em andamento ou de 

novas histórias); 

f) Favorites – Pode-se adicionar tanto autores quanto histórias 

individuais a uma lista que aparecerá no perfil público do usuário, refletindo 

algumas de suas preferências pessoais; 

g) Forums – Área destinada à criação e gerenciamento de forums, 

como moderador ou como simples participante; 

h) Polls – Permite a criação de enquetes e votações que podem ser 

mandadas para outros membros por PM (mensagem privada); 

i) Reviews – São os comentários recebidos em histórias publicadas. 

Através desse recurso, é possível visualizar e gerenciar os reviews conforme 

sua pertinência. É possível ativar filtros como “Signed Only”, que permite a 

postagem de comentários apenas por usuários registrados, ou “Moderate 

Reviews”, que submete os reviews a uma avaliação prévia do usuário antes de 

irem ao ar; 

j) Beta-reader – Destinada à criação de um perfil de revisor, caso o 

usuário deseje se oferecer para essa função. É possível listar áreas de 

interesse e habilidades específicas como revisor (ortografia ou enredo, por 

exemplo); 
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k) DocX – Permite uma troca segura de arquivos entre usuários. É 

mias comumente usada para submeter trabalhos à revisão de um beta-reader; 

l) Community – Área para criação e gerenciamento de 

comunidades; 

m)  Traffic Stats – Oferece ao usuário informações estatísticas a 

respeito de sua conta e de suas fanfictions publicadas, como o número de 

visualizações do perfil ou das páginas de cada história, com diferentes filtros, 

como mês, ano ou localidade. Também traz registros sobre forums e 

comunidades; 

 

 

Figura 11: Print do perfil de usuário do site Fanfiction.net 

 

A navegação pelo arquivo de fanfictions é bastante simples. Após 

selecionar a categoria e o fandom, o usuário é direcionado a uma listagem de 

todas as histórias disponíveis naquele universo, organizadas em páginas com 

25 entradas, por ordem de atualização, sendo a primeira a mais recente. Cada 

título é acompanhado por uma sinopse escrita pelo próprio autor e por uma 

série de dados: nome do autor, classificação etária, língua, gênero, capítulos, 
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número de palavras, reviews, favs, follows44, data da última atualização, data 

da publicação, personagens envolvidos e o status45 da história. Através desses 

dados, é possível aplicar filtros no sistema de pesquisa que ajudem a afinar a 

busca de acordo com os interesses pessoais do leitor, e ordenar as fanfictions 

por data ou popularidade, de acordo com os reviews, os favs ou os follows. 

Ao entrar na página da história, pode-se seguir a ordem de leitura ou 

pular diretamente para o capítulo desejado, através de uma caixa de 

navegação localizada no canto superior direito da tela. Sendo um site 

destinado para a leitura de textos na tela do computador, existem, também, 

recursos para tornar essa atividade mais confortável, de acordo com a 

preferência do leitor: trocar a fonte, aumentar ou diminuir seu tamanho, definir a 

largura do bloco de texto, mudar o espaçamento entre linhas e trocar a cor do 

fundo. No final da página, abaixo de cada capítulo, há um campo para escrever 

um review para o autor, assim como adicionar a histórias aos favoritos e 

alertas. Esses reviews serão o material de análise da pesquisa empírica deste 

trabalho, conforme pode ser visto no capítulo 6 deste trabalho. 

 

  

                                                            
44

 Os três termos se referem, respectivamente, ao número total de comentários deixados pelos 
leitores, ao número de usuários que adicionaram a história à sua lista de favoritos e ao número 
de usuário que “segue” a fanfiction para receber alertas de atualizações. Pela falta de uma 
tradução apropriada para Favs (no contexto, seria algo como “favoritados”), neste trabalho 
optou-se por manter os termos no original utilizados pelo Fanfiction.net. 
45

 “Completa” ou “Em andamento”. 
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5. O FÃ DE FÃ: UMA PROPOSTA DE DEFINIÇÃO 

 

Com a crescente expansão dos espaços de compartilhamento dos 

produtos resultantes das práticas dos fãs, esses materiais passam a ter um 

alcance e uma visibilidade cada vez maior. Se antes uma fanfiction era lida 

apenas por um grupo restrito de pessoas que tinham acesso a um fanzine e um 

fanfilm era exibido apenas em formato VHS para um grupo seleto de amigos ou 

em uma convenção de fãs, na era da internet eles podem acessados por fãs 

em diversas partes do mundo, ultrapassando barreiras geográficas e 

linguísticas. Uma reação natural a esse crescimento acelerado é o valor 

agregado a cada produto, que passa a ganhar reconhecimento dentro do 

fandom onde se insere. Embora se perceba que cada vez mais pessoas leem, 

assistem e consomem materiais produzidos por fãs, não foram encontrados 

estudos relevantes no âmbito acadêmico que reconheçam o valor desses 

produtos para os fãs que os consomem. 

Na prática de leitura de fanfictions, especificamente, existem 

algumas peculiaridades interessante de serem observadas. A atividade, por si 

só, é extremamente prolífica. A todo momento, novos fãs estão postando novas 

histórias nos sites de fanfictions. Nesse ambiente, é normal que haja uma 

grande variedade no nível de qualidade das histórias. Algumas fanfictions 

ganham destaque, seja por um trabalho primoroso de construção do enredo e 

desenvolvimento dos personagens, pelo domínio da linguagem escrita e 

ortografia ou por qualquer fator que caia no gosto dos leitores. Cunha (s.d., p. 

4) afirma que “de facto esta produção determina uma hierarquia dentro da 

comunidade de fãs, que elege implicitamente aqueles que produzem conteúdos 

com maior qualidade.” 

De qualquer forma, é impressionante a frequência com que os fãs 

postam histórias, mas ainda mais impressionante é a recepção que essas 

histórias têm junto ao seu público leitor. A quantidade de comentários e a 

rapidez com que os leitores leem e comentam as histórias eleitas como “mais 

qualificadas” indica que há uma expectativa muito grande em torno desses 

produtos dentro da comunidade de fãs. Histórias com 125 capítulos e mais de 
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30.000 comentários46, por exemplo, demonstram não só a dedicação dos 

ficwriters ao escrevê-las, mas o entusiasmo dos leitores ao recebê-las até 

mesmo como novos objetos de admiração. Miranda (2009a) traz uma breve 

abordagem nesse sentido:  

 

Para este público de leitores e para muitos jovens, por exemplo, a 

fanfic (ficção do fã) tem tanta importância quanto um texto impresso. 

Muitos autores de fanfics já conseguem ter seus nomes reconhecidos 

nessas comunidades e suas obras servem de modelo e inspiração 

para outros leitores. Estes textos assumem, no fandom, uma 

dimensão de “clássico”, paralela às obras de autores renomados da 

literatura universal. (n.p.) 

 

Os autores desses produtos, por sua vez, passam a ser alvo de um 

tipo de apreço muito semelhante aos criadores das grandes obras midiáticas 

nas quais basearam suas histórias. Esse fenômeno é percebido posteriormente 

por Miranda (2009b), ao afirmar que uma das reações possibilitadas pela 

cultura dos fãs é o reconhecimento de novos ídolos (autores) dentro do próprio 

fandom, afirmando que “muitos dos outros membros aceitam a sua posição 

sobre o livro/origem tanto quanto a do verdadeiro autor” e que, “muitas vezes, 

preferem a versão (visão) do fã/escritor”, passando a escrever suas próprias 

ficções a partir dela, e não com base no produto midiático que deu origem a 

essa releitura. (p. 57) 

Isso leva a uma discussão sobre que características legitimam um 

objeto como passível de admiração e tietagem47. Quais as características 

necessárias para que uma obra se torne o objeto de um fandom próprio? 

Jenkins (2009), afirma que o objeto “não precisa ser benfeito, mas deve 

fornecer recursos que os consumidores possam utilizar na construção de suas 

próprias fantasias”. (p. 140) Por um lado, sabemos que as fanfictions são, 

geralmente, escritas dentro de um universo criado por terceiros, ou seja, os 

recursos presentes são os mesmos da obra original. Por outro, a maioria das 

histórias oferece novos acontecimentos ou pontos de vista alternativos àqueles 

apresentados no original, o que modifica o contexto em que o universo ficcional 

é apresentado, tornando esse novo universo uma criação própria do ficwriter. 

                                                            
46

 Disponível em: http://www.fanfiction.net/s/7036128/1/Offside 
47

 Termo utilizado por Shuker (1999, p. 127-128) para se referir à manifestação de afeto dos 
fãs, atividade em torno da qual se formam as comunidades de fãs. 
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Indo ao extremo, pode-se considerar, ainda, que fanfictions desenvolvidas no 

gênero A.U., por exemplo, apresentam, para o leitor, um universo totalmente 

novo, que tem pouca ou nenhuma relação com o contexto da obra original. 

Ainda que algumas características dos personagens permaneçam as mesmas 

(como o nome e as características físicas), nesse gênero eles normalmente 

são apresentados sob aspectos divergentes no que se refere à personalidade, 

carga emocional e relação com os demais personagens. Dessa forma, “este 

subproduto deveria ser igualmente valorizado enquanto resultado de um 

processo criativo disponibilizado publicamente”. (CUNHA, s.d., p. 4) 

Transportando os conceitos sobre fã abordados anteriormente para a realidade 

interna do fandom – o que significa não considerar o fã como um admirador 

entusiasta de produtos midiáticos, mas de produtos com grande relevância 

dentro dessa realidade – pode-se afirmar que surge uma nova figura nesse 

contexto: o fã de fã. Ele continuaria sendo, portanto, um leitor ou consumidor 

ativo de produtos pelos quais nutre um sentimento de estima e admiração, mas 

a diferença vital residiria no tipo de objeto que representaria o alvo de sua 

admiração: os produtos resultantes das práticas de outros fãs. 
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6. FICWRITERS E SEUS FÃS: CONSTRUINDO UMA RELAÇÃO NO SITE 

FANFICTION.NET 

 

Em se tratando de uma pesquisa voltada exclusivamente para o 

ambiente virtual, era preciso desenvolver-se uma metodologia eficaz que se 

adaptasse ao objeto de estudo, considerando suas peculiaridades e 

especificidades. Para Fragoso, Amaral e Recuero (2011), o grande desafio de 

uma abordagem empírica nos estudos em internet está exatamente na 

impossibilidade de se utilizar métodos rígidos de pesquisa, ao mesmo tempo 

em que é preciso manter o rigor científico ao coletar e analisar dados que 

sejam compatíveis com suas perspectivas teóricas. Considerando as ideias de 

Recuero (2009, p. 37) de que uma relação é a unidade básica de análise em 

uma rede social, compreender as relações que se constroem entre os ficwriters 

e os fãs de suas histórias é essencial para que se possa entender de que 

maneira é delineada essa figura do fã de fã no site Fanfiction.net. Ainda 

segundo a autora, a relação social é formada por uma grande quantidade de 

interações, cujo conteúdo irá afetar diretamente o tipo de relação que se 

estabelece. Para esse trabalho, portanto, o método de observação e análise 

dessas interações, seguindo as premissas do Estudo de Redes Sociais 

proposto pelas autoras, mostrou-se o mais adequado. 

Elas argumentam que, antes de tudo, é necessária a “descrição e 

compreensão dos objetos dentro de suas próprias dinâmicas, apropriações e 

lógicas” (AMARAL e MONTARDO, 2010, p. 7 apud FRAGOSO, AMARAL e 

RECUERO, 2011, p.36). O primeiro passo, portanto, consistiu na realização de 

uma pesquisa exploratória, com o intuito de aprofundar o conhecimento a 

respeito do objeto de estudo referido, buscando conhecer a fundo seus 

recursos e possibilidades no que se refere ao conteúdo e usabilidade. Essa 

etapa de pesquisa resultou nas descrições do site Fanfiction.net apresentadas 

no item 4.3 deste trabalho. 

 

6.1. Coleta e classificação dos dados 

 

Estabelecido o universo em que seria feita a pesquisa, tornou-se 

necessário definir o corpus da pesquisa, considerando o tipo de relação que 
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esse trabalho se propõe a estudar. Fragoso, Amaral e Recuero (2011) 

reconhecem essa necessidade, argumentando que 

 

o ideal seria observar todos os aspectos da realidade, levando em 

conta todas as variáveis e reconhecendo as peculiaridades de seus 

arranjos na composição de cada fenômeno. Evidentemente, a 

enormidade e a complexidade do mundo inviabilizam a realização de 

observações com esse grau de abrangência e os pesquisadores são 

obrigados a escolher uma parte da realidade e focar nela sua 

atenção. (p. 53) 
 

Segundo as autoras, na abordagem empírica, ao contrário da 

teórica, esse recorte é feito de forma deliberada e proposital, enfatizando o 

caráter analítico da pesquisa. Sendo a internet um ambiente extremamente 

amplo, heterogêneo e dinâmico, ele se torna também muito difícil de limitar. No 

caso particular desse trabalho, foram aplicados critérios específicos para que o 

corpus tivesse o máximo de relevância na área da pesquisa, extraindo do 

universo a amostra que melhor representasse a realidade em que se 

desenvolve o estudo. O primeiro deles foi a escolha da categoria a ser 

estudada. Devido à existência já bastante diversificada de estudos acerca de 

fanfictions que se focam em textos baseados em obras literárias, dominados 

pela apresentação do fenômeno no universo dos livros da série Harry Potter – 

vide os estudos de Jenkins (2009) e Vargas (2005), por exemplo – preferiu-se 

por um afastamento dessa categoria principal. Somando-se a isso um interesse 

pessoal da pesquisadora, a escolha recaiu sobre a categoria de animes, a 

segunda com maior número de histórias arquivadas. Para definir a 

subcategoria, observou-se novamente o volume de material disponível, e 

optou-se por excluir o primeiro anime, Naruto, por não ser de conhecimento 

prévio da pesquisadora. Isso se deu pelo fato de que essa falta de 

conhecimento poderia trazer dificuldades no momento da análise, caso os 

dados coletados apresentassem referências ao conteúdo do anime, como seus 

personagens ou enredo, impossibilitando a pesquisadora de compreendê-los 

em sua totalidade. Portanto, a subcategoria definida para coleta de dados 

acabou sendo o anime Inuyasha, o segundo na ordem de postagens, com 

105.139 fanfictions cadastradas48. Partiu-se, então, para o refinamento da 

busca, com o objetivo de aprimorar o recorte e reduzir o corpus a uma 

                                                            
48

 Dados verificados pela última vez em 19/10/2012. 
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extensão compatível com os recursos e o tempo de desenvolvimento da 

pesquisa. 

Utilizando os mecanismos de busca e ordenamento que o próprio 

Fanfiction.net oferece, foi possível efetuar uma seleção bastante específica da 

fanfiction que melhor representaria o objeto desse trabalho – a relação fã de fã 

– para posterior análise. Primeiramente, o universo foi limitado às histórias 

cadastradas em língua portuguesa. É sabido que, dessa forma, pode-se 

encontrar tanto fanfictions escritas por autores do Brasil quanto de Portugal, 

mas, por uma questão estatística, a probabilidade recaía sobre a primeira 

possibilidade. Ainda assim, atentou-se para a necessidade de verificar esse 

dado após a aplicação dos outros filtros. Em seguida, foram consideradas 

apenas as histórias já concluídas, cuja última atualização tivesse sido realizada 

nos últimos 12 meses. Isso era necessário para que a análise pudesse ser feita 

sobre um ciclo completo de reviews, para que fosse possível analisar o 

desenvolvimento da relação desde o início, quando foi postado o primeiro 

capítulo, até a conclusão da história, de modo a facilitar a compreensão das 

interações praticadas e suas consequências nos laços entre os respectivos 

interagentes, mas sem que se corresse o risco de observar relações já 

desgastadas, ocorridas a um longo período de tempo atrás. Os títulos 

resultantes da busca com esses filtros foram, ainda, ordenados por volume de 

reviews, de follows e de favs, em três momentos distintos. Como esperado, 

havia uma coincidência entre as ordens, onde, em sua maioria, histórias mais 

comentadas possuíam mais follows e mais favs. A primeira fanficition da lista, 

In a diferent light, que contava, à época da pesquisa49, com 570 reviews, 89 

favs e 48 follows, teve que ser descartada como objeto de análise, pois se 

tratava da tradução de outra história, escrita em língua inglesa. Sendo assim, 

as interações não refletiriam a relação dos fãs com o verdadeiro autor, mas sim 

com o tradutor, invalidando os argumentos construídos até aqui. A escolha, 

portanto, recaiu sobre a segunda fanfiction: Lady Mine, escrita pela autora Telly 

Roarke, e que conta com 529 reviews, 80 favs e  34 seguidores (números 

ainda próximos da primeira colocação e bastante significantes no contexto, já 

que na terceira posição o número de reviews cai para 180, aliados a apenas 39 

                                                            
49

 Ultima verificação em 30/10/2012. 
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favs e 18 seguidores). O perfil da autora, atualizado pela última vez em 

30/09/201050, traz informações sobre seus gostos pessoais e dados para 

contato, mas ela prefere manter o anonimato através de apelidos (ressaltando, 

inclusive, uma troca recente: o apelido anterior dela era Telly BlackI). 

Resgatando a necessidade encontrada anteriormente, pode-se verificar, 

também, que a autora apresenta nacionalidade brasileira. 

 

 

Figura 12: Print de perfil da autora Telly Roarke. 

 

Devido às restrições de tempo da pesquisa e a grande quantidade 

de dados disponíveis, havia ainda a necessidade de restringir ainda mais o 

corpus. Como o objetivo do trabalho é compreender as relações que se 

constroem nesse cenário – e, portanto, foca em interações que possam 

contribuir para essa construção – optou-se por selecionar apenas os atores que 

apresentassem interações recorrentes. No caso específico desse objeto de 

estudo – a fanfiction apresenta 43 capítulos publicados ao longo de quase três 

                                                            
50

 Informações do próprio site. Disponível em: http://www.fanfiction.net/u/821065/Telly-Roarke.  
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anos51 – considerou-se como “recorrentes” os atores que deixaram reviews em 

pelo menos 20 capítulos, aproximadamente a metade do total, uma provável 

indicação de intensa dedicação à atividade de leitura e avaliação da fanfiction. 

Após excluir as reviews que não se encaixavam nesses critérios, a lista foi 

reduzida aos comentários de alguns atores, com a seguinte distribuição: 

 

Pen-
name 

Aninha 
Acdy-
chan 

Nami-
chan 

vampire 
Srta Ka HP 

Holy 
Sakura 

Lady 
Aredhel 
Anarion 

Nai 

N
ú
m

e
ro

 d
e
 R

e
v
ie

w
s
 p

o
r 

C
a
p
ít

u
lo

 

1 1 1 2 1 2 
   

2 
 

1 1 
     

3 1 1 1 1 
    

4 
 

1 1 1 
    

5 1 
 

1 1 1 
   

6 1 
 

1 1 1 
   

7 1 1 1 1 1 1 
  

8 
 

1 1 
 

1 
   

9 
 

1 1 1 1 
   

10 
  

1 1 1 
 

1 
 

11 
 

1 1 1 1 
   

12 
 

1 1 1 1 
   

13 
 

1 1 1 1 
 

1 
 

14 
 

1 1 1 1 1 
  

15 
 

1 1 1 
 

1 
  

16 1 
 

1 1 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 1 1 
 

1 

18 1 
 

1 1 1 1 
 

1 

19 2 
 

1 1 1 
  

2 

20 1 1 1 1 1 
 

1 1 

21 1 
 

1 1 1 
  

1 

22 2 1 1 1 1 1 
 

2 

23 1 1 1 1 
 

1 1 1 

24 1 
 

1 1 1 1 
 

1 

25 
 

1 1 1 
 

1 1 2 

26 1 1 1 1 1 1 1 1 

27 1 
 

1 
  

1 
 

1 

28 1 1 1 
 

1 1 1 1 

29 
 

1 1 
 

1 1 1 1 

30 2 1 1 
 

1 
 

1 1 

31 1 1 1 
 

1 
 

1 1 

32 1 
 

1 
 

1 1 1 1 

33 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

34 1 1 
  

1 
 

1 1 

35 1 
 

1 
   

1 1 

36 1 
 

1 
 

1 
 

1 1 

37 1 1 1 
 

1 1 1 1 

38 1 1 1 
 

1 1 1 1 

39 
 

1 1 
 

1 
 

1 1 

40 1 1 1 
 

1 1 1 1 

41 
 

1 1 
 

1 1 1 1 

42 1 1 
  

1 
 

1 1 

43 1 1 1 
 

1 1 1 1 

Total 32 30 42 24 36 20 23 30 

 
Tabela 02: Distribuição de reviews por capítulo da fanfiction Lady Mine 

                                                            
51

 de 09 de fevereiro de 2009 a 19 de novembro de 2011. Disponível em: 
http://www.fanfiction.net/s/4851928/1/Lady-Mine 
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A partir da observação e análise desses comentários, a intenção era 

traçar um panorama do comportamento dos fãs assíduos da autora, cruzando 

os dados coletados com o referencial teórico abordado nesse trabalho, de 

forma que se possa adquirir uma melhor compreensão dessa relação entre o 

fã-escritor e o fã de fã, e suas correspondências com o comportamento dos fãs 

de produtos midiáticos em si.  

É importante ressaltar, nesse momento, que foi tentado o contato 

com a autora, através do e-mail disponível em seu perfil, em duas 

oportunidades, sem nenhuma resposta. Posteriormente, tentou-se contatá-la 

deixando reviews em duas de suas fanfictions52, tentativas que tiveram um 

resultado semelhante. Com o intuito de, posteriormente, aplicar um 

questionário que pudesse ajudar a aprofundar a análise dos dados, também 

foram enviadas mensagens privativas aos membros registrados no 

Fanfiction.net que haviam deixado comentários na fanfiction selecionada, mas 

o fato de ter havido apenas duas respostas impossibilitou essa aplicação. 

Tendo definido os dados passíveis de análise, foi realizada uma 

leitura de todos os reviews selecionados, para identificar a temática envolvida 

em cada um deles. Nesse ponto, o tipo de metodologia utilizada neste trabalho 

inspira-se nos estudos da Teoria Fundamentada em Dados (TFD), conforme 

trazido por Corbin e Strauss (2009): 

 
Teoria fundamentada é uma metodologia geral usada no 

desenvolvimento de uma teoria fundada em dados sistematicamente 

coletados e analisados. A teoria evolui durante a pesquisa real, e o 

faz devido à contínua interação entre análise e coleta de dados. [...] 

Nesta metodologia a teoria pode ser gerada inicialmente a partir dos 

dados, ou se teorias (fundamentadas) existentes parecem 

apropriadas à área em investigação, então estas podem ser 

elaboradas e modificadas enquanto os dados que chegam são 

meticulosamente com elas confrontados. (p. 1) 

 

Nesse tipo de abordagem, portanto, utiliza-se os próprios dados 

obtidos para formular um método de análise, ou seja, esse método é formulado 

de acordo com os fenômenos e conteúdos observados, que posteriormente 

                                                            
52

 Lady Mine (http://www.fanfiction.net/s/4851928/1/Lady-Mine) e Marcas de um Pecado 
(http://www.fanfiction.net/s/3330187/1/Marcas-de-um-Pecado) 
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pode ser relacionados a um referencial teórico previamente estudado, mas não 

utilizam esse referencial como ponto de partida para a análise. De forma mais 

específica, são os fenômenos observado que definem o referencial teórica a 

ser estudado para que a nálise possa ser feita, numa inversão da ordem 

geralmente seguida em metodologias mais tradicionais. 

Dessa forma, o resultado da pesquisa depende da observação dos 

eventos e do contexto onde os dados se inserem, de modo que se possa 

acompanhar sua evolução dentro do ambiente de origem, levando a uma 

compreensão geral do objeto estudado (DANTAS et al, 2009). Somente a partir 

dessa observação é que se formula uma estratégia de análise, levando em 

consideração os fenômenos observados e que constatações podem ser 

extraídas deles. 

 

A TFD consiste numa abordagem de pesquisa qualitativa com o 

objetivo de descobrir teorias, conceitos e hipóteses, baseados nos 

dados coletados, ao invés de utilizar aqueles predeterminados. [...] 

Destaca-se que a TFD não parte de teorias já existentes e, sim, se 

fundamenta a partir de dados da própria cena social sem a pretensão 

de refutar ou provar o produto de seus achados, mas, sim, 

acrescentar outras/novas perspectivas para elucidar o objeto 

investigado. (DANTAS et al, 2009, n.p.) 

 

A partir daí, pode-se esclarecer que a abordagem utilizada neste 

trabalho foi inspirada na Teoria fundamentada em Dados, mas não segue à 

risca seus métodos, por motivos de tempo e possibilidades de pesquisa: devido 

ao curto período em que este trabalho precisou ser elaborado, suas partes 

teórica e empírica tiveram que ser construídas simultaneamente, não 

permitindo a total observação e coleta dos dados para a posterior seleção e 

elaboração do referencial teórico. Porém, essa observação empírica influenciou 

de maneira significativa o referencial utilizado, fornecendo recursos e criando a 

necessidade de a autora incluir conteúdos que se mostravam necessários para 

a análise dos dados ao longo da pesquisa e deixar de lado outros que, de 

acordo com o objeto observado, se mostravam de pouca relevância. 

Aplicando esse tipo de metodologia ao foco de pesquisa deste 

trabalho, a leitura dos comentários levou à identificação de padrões recorrentes 

no conteúdo das mensagens, que se podem ser relacionados às dimensões de 

capital social propostas por Bertolini e Bravo (2001 apud RECUERO, 2009). 
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Simplificando esses padrões em categorias gerais, chegou-se a uma possível 

classificação de temáticas contidas nos reviews e o tipo de capital social 

contido nessas interações: 

 

a) Elogio – Quando o leitor intencionalmente tece um comentário 

positivo direcionado à qualidade da história ou do estilo de escrita da autora. 

Esse tipo de mensagem relaciona-se à construção de capital social relacional, 

pois ajuda a estreitar a relação entre o leitor e a autora; 

b) Especulação / Sugestão / Opinião – Quando o leitor se refere 

diretamente ao conteúdo da história, especulando sobre possíveis 

desdobramentos do enredo, opinando sobre fatos ocorridos na história ou até 

mesmo dando sugestões do que poderia ser incluído nos próximos capítulos. 

Esse tipo de interação geralmente levanta pontos de discussão que poderão 

dar origem a novas informações sobre a fanfiction, e a soma das informações 

compartilhadas dá origem a um tipo de capital social cognitivo. É importante 

destacar que, apesar de serem formas de referência bastante divergentes 

(enquanto “especulação” sugere um questionamento sobre o futuro do enredo, 

“sugestão” implica uma interposição do leitor nesse enredo e “opinião” refere-

se a eventos já ocorridos), optou-se por manter as três formas na mesma 

categoria, pois todas fazem referência direta ao próprio conteúdo da história e 

os reviews desse tipo trazem, geralmente, os três tipos de abordagem no 

mesmo comentário; 

c) Referência externa – O leitor demonstra ter conhecimento do 

trabalho da autora, referindo-se a outras histórias escritas por ela. Também 

relacionado ao capital social relacional, essas mensagens ampliam a 

compreensão a respeito da extensão do laço que une o leitor à autora e às 

suas histórias; 

d) Incentivo – Demonstram a vontade de que a autora continue sua 

história e expectativa pelos próprios capítulos. Novamente, referem-se ao 

capital social relacional, pois as mensagens sugerem um considerável grau de 

envolvimento do leitor com a história e com a autora;  

e) Cobrança – Semelhante ao incentivo, porém de forma mais 

exigente, quando o leitor cobra por novos capítulos, geralmente devido a um 

grande intervalo de tempo entre as postagens da autora. Aqui, apresenta-se 
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um tipo de capital social normativo, pois as mensagens buscam resgatar o 

compromisso implícito que a autora assumiu com seus leitores ao publicar a 

fanfiction. Nessa relação, faz parte do papel dela, portanto, manter a história 

em andamento para que a relação continue; 

f) Comentário Pessoal – O leitor refere-se a acontecimentos da vida 

pessoal da autora, geralmente compartilhado em seus comentários antes ou 

depois de cada capítulo, ou compartilha informações a respeito de sua própria 

vida. Nessas mensagens, está envolvida a confiança no ambiente social, pois 

geralmente os atores precisam ter a tranquilidade de que seus conflitos e 

questões pessoais serão compreendidos pelos demais ao compartilhar 

informações de sua vida particular; 

g) Repreensão – Casos em que o leitor se indispõe com a autora, 

geralmente quando há uma demora excessiva na postagem, quando os novos 

capítulos postados são muito curtos, ou ainda quando o capítulo é interrompido 

em um momento crucial da história. Novamente, o capital social normativo 

apresenta-se quando os leitores chamam atenção da autora para o 

comportamento que é esperado dela nessa relação. As indisposições 

retratadas nesse tipo de review, porém, são quase sempre bastante breves e 

não acarretam uma ruptura na relação. De fato, na maioria dos casos as 

repreensões são seguidas por comentários positivos, que atenuam qualquer 

aspecto negativo que elas possam representar, retomando o laço sem qualquer 

dano ao relacionamento entre os atores; 

 

Os reviews foram, então, classificados de acordo com essas 

categorias, considerando-se que cada comentário poderia conter mais de uma 

temática. Chegou-se à seguinte distribuição: 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

Temática 
Tipo de Capital Social 

Relacionado 
Número de ocorrências 

Elogio Relacional 118 

Especulação / Sugestão / Opinião Cognitivo 164 

Referência externa Relacional 32 

Incentivo Relacional 46 

Cobrança Normativo 32 

Comentário Pessoal Confiança no ambiente social 48 

Repreensão Normativo 14 

 
Tabela 03: Número de ocorrência das temáticas identificadas nas reviews. 

 

6.2. Análise das reviews 

 

A partir da leitura e classificação das reviews, percebe-se que os 

leitores mantém uma relação muito estreita com a história à medida que ela se 

desenvolve. Além disso, é possível traçar um panorama da construção dessa 

relação, que, conforme observado nos oito leitores, se desenvolve através do 

tempo e da postagem de novos capítulos seguindo um padrão muito 

semelhante em todos os casos. Foram identificadas, ainda, diferentes fases de 

evolução do relacionamento, ligadas, por sua vez, à recorrência de diferentes 

tipos das temáticas encontradas. 

Num primeiro momento, apresentam-se interações de construção, 

pois os laços sociais presentes na relação entre o autor e os leitores são 

geralmente fracos – constituídos apenas pelas interações reativas permitidas 

pelo site, como adicionar um autor à sua lista de favs ou follows – ou 

simplesmente inexistem, como no caso de leitores que não possuem um perfil 

registrado no Fanfiction.net. Nessa etapa os atores estão se definindo no 

processo de comunicação, por isso encontramos reviews onde o leitor inicia o 

contato apresentando seus gostos e suas impressões a respeito da história, 

compartilhando algumas informações que possam auxiliar em sua própria 

caracterização. Nos comentários do primeiro capítulo, por exemplo, Acdy-chan 

afirma não gostar de Inuyasha e Kikyou, um dos casais da história, mas adorar 

o gênero drama (figura 13). Aninha e Srta Ka enfatizam um gosto pessoal, ao 
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escrever que adoram Sesshomaru e Kagome, o casal de personagens 

principais da fanfiction (figuras 14 e 15). 

Essas primeiras interações apresentam também uma grande 

concentração de elogios e mensagens de incentivo para que a autora continue 

a história. Acdy-chan, por exemplo, deixa claro que a história está 

“simplesmente perfeita” e que ela “nunca leu nada igual”, além de pedir que a 

autora não demore para postar novos capítulos (figura 13). Srta Ka escreve 

que “amou o capítulo”, elogia a escrita da autora e também pede que ela não 

demore nas postagens (figura 15). 

 

 

 

Figura 13: Review de Acdy-chan no capítulo 1. Disponível em: 

http://www.fanfiction.net/r/4851928/1/1/ 

 

 

 

 

Figura 14: Review de Aninha no capítulo 1. Disponível em: 

http://www.fanfiction.net/r/4851928/1/1/ 
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Figura 15: Review de Srta Ka no capítulo 1. Disponível em: 

http://www.fanfiction.net/r/4851928/1/1/ 

 

O segundo momento no desenvolvimento da relação apresenta uma 

certa neutralidade nas mensagens dos leitores, que não fazem comentário 

mais profundos ou exaltados, aparentemente preferindo se manter, ainda, em 

temáticas de elogios e incentivo, eventualmente fazendo comentários sobre o 

enredo. Essas interações podem ser consideradas como uma forma de 

manutenção da relação, Srta Ka e HP, por exemplo, deixam reviews mais 

sucintas que no início da fanfiction, mas fazem questão de elogiar a história e 

incentivar a autora a postar novos capítulos rapidamente (figuras 16 e 17). 

Percebe-se uma gradual aproximação com a fanfiction e aumento do apreço 

por ela à medida que a história vai se desenvolvendo. 

 

 

Figura 16: Review de Srta Ka no capítulo 3. Disponível em: 

http://www.fanfiction.net/r/4851928/3/1/ 
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Figura 17: Review de HP no capítulo 5. Disponível em: http://www.fanfiction.net/r/4851928/5/1/ 

 

 

A partir desse momento, percebe-se um envolvimento muito grande 

dos leitores com a fanfiction. Eles passam a explorar a história, especulando, 

fazendo sugestões e demonstrando seus próprios desejos em relação ao rumo 

que o enredo poderá tomar, como é possível perceber nas reviews de Aninha e 

HP. Os comentários, no geral, passam a ser permeados por um grande 

entusiasmo e expectativa em relação aos novos capítulos, e começa a 

aumentar a incidência de cobranças e repreensões pela demora ou pelo 

tamanho dos capítulos. Aninha, por exemplo, elogia a forma como a autora 

construiu a personalidade de Kagome, personagem principal da história, e 

aproveita para pedir o encontro dela com o outro protagonista, Sesshomaru 

(figura 18), e HP também comenta os eventos ocorridos no capítulo e expõe 

suas próprias expectativas, esperando que “o sesshy53 caía na sua própria 

armadilha” (figura 19). 

 

 

 

Figura 18: Review de Aninha no capítulo 7. Disponível em: 

http://www.fanfiction.net/r/4851928/7/1/ 

 

                                                            
53

 Apelido dado a Sesshomaru pelos fãs. 
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Figura 19: Review de HP no capítulo 10. Disponível em: 

http://www.fanfiction.net/r/4851928/10/1/ 

 

 

É possível perceber, ainda, que os comentários feitos pela autora 

(no início e no final de cada capítulo) adquirem um tom mais íntimo, 

compartilhando demonstram uma maior confiança no ambiente, como quando 

ela compartilha a data do seu aniversário (figura 20) ou quando conta aos 

leitores sobre suas dores de cabeça e a dificuldade de conseguir marcar um 

médico, fatos que podem ser considerados muito pessoais (figura 21).  

 

 

Figura 20: Comentário da autora no início do capítulo 19. Disponível em: 

http://www.fanfiction.net/s/4851928/19/Lady-Mine 

 



83 
 

 

Figura 21: Comentário da autora no final do capítulo 19. Disponível em: 

http://www.fanfiction.net/s/4851928/19/Lady-Mine 

 

A recepção dos leitores a esses comentários, por sua vez, gera 

reviews que trazem, em sua maioria, reconhecimento e apoio às situações 

descritas, refletindo uma preocupação com esses aspectos. Isso torna-se 

evidente com o aumento gradual de reviews com comentários pessoais 

referindo-se às informações compartilhadas pela autora, como se percebe nas 

reviews deixadas por Nai no capítulo 19, um após o outro. No primeiro, ela 

demonstra solidariedade pelo problema das dores de cabeça da autora, 

desejando melhoras e se compadecendo com a situação (figura 22). 

Percebendo que havia esquecido de dar os parabéns, ela volta a comentar, 

felicitando a autora e se referindo a ela como “uma de suas escritoras favoritas” 

(figura 23). 
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Figura 22: Review de Nai no capítulo 19. Disponível em: 

http://www.fanfiction.net/r/4851928/19/1/ 

 

 

 

Figura 23: Review de Nai no capítulo 19. Disponível em: 

http://www.fanfiction.net/r/4851928/19/1/ 

 

 

Toda a dedicação e intensidade emocional investidas nessas 

interações demonstram, segundo os estudos de Granovetter (1973, apud 

RECUERO, 2009), a transformação do laço social fraco, existente no início das 

atividades de leitura da fanfiction, em um laço social mais forte, caracterizado, 

dentro do possível, pelo grau de intimidade e dedicação apresentado nas 

interações. 

Nesse ponto, é importante destacar que, embora haja um 

considerável nível de reciprocidade nas interações, elas apresentam-se, em 

sua maioria, como conexões assimétricas (RECUERO, 2009), onde a força é 



85 
 

maior no sentido leitor-autora do que no sentido autora-leitor, até onde é 

possível verificar. Isso acontece porque, enquanto os leitores deixam 

comentários direcionados diretamente para a autora, ela escreve seus próprios 

comentários nos capítulos publicados no site. Assim, embora eventualmente 

responda individualmente, geralmente ela agradece às reviews recebidas e 

dirige-se ao público leitor como um todo54, o que poderia acabar por dispersar a 

força da mensagem. 

Chegando em um ponto mais avançado da fanfiction, percebe-se um 

envolvimento emocional intenso dos leitores, que apenas se intensifica à 

medida que a história se desenvolve, atingindo o seu ápice no momento em 

que o enredo também chega em seu clímax. Para evidenciar a emoção sentida 

na hora da leitura, muitas reviews apresentam expressões carregadas de 

hipérboles e figuras de linguagem. É quando há, também, a maior quantidade 

de comentários que giram em torno de especulações, questionamentos e 

sugestões para o final da história, além de uma cobrança mais acirrada por 

novos capítulos. Srta Ka, por exemplo, escreve que amou o capítulo e “quase 

teve um treco” durante uma briga ocorrida entre Kagome e Sesshomaru, 

aproveitando para comentar sobre as transformações percebidas na 

personalidade do personagem (figura 24). Nami-chan vampire também 

comenta sobre a briga e afirma estar “se descabelando” e “morrendo de 

curiosidade” sobre o próximo capítulo (figura 25). Nai, por sua vez, escreve: 

“OMG! NOSSAAA.. QUASE MORRI AGORA! Vc não tem NOÇÃO de como eu 

surtei ao ver que tinha saido LM & MDP! Quase tive um ateque no coração” 

(figura 26), o que ilustra de forma bastante enfática seu entusiasmo pela 

fanfiction. 

 

                                                            
54

 É preciso observar, ainda, a possibilidade de que a autora responda a cada review 
diretamente através da ferramenta Reply, que envia uma mensagem privada através do 
sistema do próprio site, caso o leitor em questão possua um perfil. Como a observação dessas 
respostas só é possível através de um perfil particular, e metade dos leitores selecionados para 
este estudo não é registrada no Fanfitcion.net, optou-se por continuar a análise com base nas 
mensagens disponíveis para observação, julgando que não haveria prejuízo dos resultados.  
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Figura 24: Review de Srta Ka no capítulo 21. Disponível em: 

http://www.fanfiction.net/r/4851928/21/1/ 

 

 

Figura 25: Review de Nami-chan vampire no capítulo 23. Disponível em: 

http://www.fanfiction.net/r/4851928/23/1/ 
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Figura 26: Review de Nai no capítulo 27. Disponível em: 

http://www.fanfiction.net/r/4851928/27/1/ 

 

Por fim, observa-se o encerramento do ciclo, à medida em que a 

fanfiction se aproxima do último capítulo. Antecipando o final, as reviews 

trazem mensagens repletas de elogios, incentivando a autora a escrever outras 

histórias e pedindo, muitas vezes por uma continuação ou um epílogo de Lady 

Mine. Nesse sentido, HP afirma que Lady Mine “merece o prêmio de melhor fic” 

e que a autora escreve tão bem que a história “merece um epílogo ou uma 

continuação” (figura 28). Holy Sakura é ainda mais enfática em seu pedido, 

escrevendo: “Vc fez diferença na minha vida ao longo desse tempo, me 

trazendo momentos felizes ao ler Lady Mine. Obrigada. Sabe, queria fazer um 

pedido... Você faz um epílogo de Lady Mine? Ai... quero muitoooo... já está 

ótimo, lógico, já disse, mas um epílogo, cabe muito bem nesse lindo Final que 

você criou! Por favor Por favor Por favor Por favor..” (figura 29). Isso demonstra 

uma grande vontade, por parte dos leitores, de preservar o laço construído ao 

longo da história, não deixando que a relação se desgaste. Esses comentários 

apresentam, ainda, uma grande intensidade emocional dos leitores, que 
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encaram o final da história como o final de um período importante de suas 

vidas. Nai deixa isso claro ao afirmar que “não acredita estar se despedindo 

dessa fic” e que está “louca para ler o último capítulo, embora saiba que isso 

significaria que a fic realmente acabou” (figura 27). HP segue um caminho 

semelhante, escrevendo: “nem acredito que acabou a minha fic. favorita da 

minha escritora preferida” (figura 28). 

 

 

Figura 27: Review de Nai no capítulo 42. Disponível em: 

http://www.fanfiction.net/r/4851928/42/1/ 

 

 

 

Figura 28: Review de HP no capítulo 43. Disponível em: 

http://www.fanfiction.net/r/4851928/43/1/ 
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Figura 29: Review de Holy Sakura no capítulo 43. Disponível em: 

http://www.fanfiction.net/r/4851928/43/1/ 

 

 

Após a observação dos reviews, é possível compreender melhor de 

que maneira se constrói a relação entre um autor de fanfiction  e os leitores de 

suas histórias. Um aspecto a ser destacado, porém, é que não há indícios de 

que essa relação estabelecida através das interações mediadas por 

computador evolua para uma relação face-a-face. Ao contrário, os atores 

parecem preferir manter imagens e apelidos falsos de modo a não serem 

reconhecidos fora da rede, apesar de, por vezes, compartilharem informações 

pessoais de modo bastante íntimo durante as interações. Nesse aspecto, pode-

se pensar que esse é um tipo de relação que depende do suporte eletrônico 

para evoluir. Considerando-se que a premissa básica para garantir a 

visibilidade no Fanfiction.net – as histórias são ordenadas, por padrão, de 

forma regressiva, de acordo com a última data de atualização – é a postagem 

frequente de novos capítulos, são as ferramentas do sistema do próprio site 

(interações reativas como favs e follows) que possibilitam que a relação tenha 

continuidade mesmo após grandes lapsos de tempo (RECUERO, 2009). 
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Ainda assim, fica evidente que as relações construídas 

exclusivamente através das reviews são efêmeras, desgastando-se após a 

publicação do último capítulo, conforme evidenciado pelo sentimento de perda 

demonstrado pelos leitores em seus últimos comentários. Como as interações 

reativas continuam presentes, conectando os atores, não se pode dizer que 

ocorre uma ruptura nesse relacionamento, mas a escassez de novas 

interações mútuas provavelmente provocará a regressão dos laços sociais, que 

voltarão a enfraquecer. 

Outro aspecto a ser observado é a presença de novos comentários 

mesmo muito tempo após a conclusão da fanfiction. Embora isso não 

represente a construção de novos relacionamentos, pois não há mais o fator de 

reciprocidade por parte da autora, é um indicativo claro de que os leitores 

tendem a querer expressar sua opinião e, de algum modo, “fazer parte” do 

objeto pelo qual desenvolve afeição, mesmo que isso não signifique, 

necessariamente, alguma resposta por parte dos criadores. Esse “engajamento 

ativo” pode caracterizar um comportamento típico da figura do fã. (FISKE 1992, 

apud SILVEIRA, 2010). 

  



91 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para compreender as relações construídas entre os ficwriters e os 

fãs de suas histórias no Fanfiction.net, para posteriormente apresentar a figura 

do fã de fã, conforme esse trabalho se propôs a fazer, primeiramente era 

necessário abordar alguns conceito pertinentes à cultura dos fãs e às 

dinâmicas possibilitadas pela configuração dessa cultura no ambiente virtual. 

No primeiro capítulo55 deste trabalho, portanto, partiu-se em busca 

de conceitos e definições que pudessem ajudar a delinear a figura do fã e suas 

características particulares. Após um apanhado histórico da evolução dos 

estudos a respeito da cultura de fãs, ficou estabelecido que uma das 

características mais pertinentes aos fãs atualmente é a vontade de participar 

ativamente do universo ficcional pelo qual nutre admiração, acabando por se 

tornar, muitas vezes, não apenas um admirador, mas um criador de materiais 

que complementem e ampliem sua experiência junto àquele objeto. 

No segundo capítulo56, procurou-se transpor as noções de fandom, 

abordadas anteriormente, para o ambiente virtual, onde ocorre a maior parte 

das trocas e compartilhamentos de conteúdos relacionados à cultura dos fãs 

atualmente. Para compreender melhor as dinâmicas que têm espaço na 

internet, de modo a facilitar a coleta e a análise posterior dos dados empíricos 

desta pesquisa, foram explorados os conceitos de redes sociais, comunidades 

virtuais, interações mediadas por computador e capital social, sempre com foco 

em suas manifestações no ambiente online. 

Para que se pudesse compreender a dimensão da prática do 

fanfiction e seus desdobramentos, principalmente no contexto atual onde as 

ferramentas de criação e compartilhamento de arquivos online possibilitam que 

um conteúdo chegue muito mais longe em muito menos tempo, o terceiro 

capítulo57 focou-se na prática da fanfiction na internet. Posteriormente, de 

modo a colocar em perspectiva a figura do fã do fã e as peculiaridades de seu 

comportamento, explorou-se também uma questão recorrente nas discussões 

sobre fanfictions: o valor que esses materiais criados por fãs e consumidos por 

                                                            
55

 Correspondente ao item 2. 
56

 Correspondente ao item 3. 
57

 Correspondente ao item 4. 
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outros fãs apresentam enquanto obras literárias e o que legitima a condição de 

cada um deles. Foi possível concluir que, aos olhos do fã, as duas obras – a 

original, lançada comercialmente pela mídia, e a derivada, escrita por outros 

fãs – têm valor semelhante, pois ambas complementam o universo ficcional 

pelo qual o fã nutre um sentimento de admiração. Essa conclusão se relaciona 

à proposta apresentada no quarto capítulo58, onde procurou-se definir a figura 

do fã através de seu comportamento em relação aos produtos das atividades 

de criação praticadas por outros fãs. 

Buscando trazer uma observação empírica desse comportamento, 

foi feita uma análise das reviews de uma fanfiction publicada no site 

Fanfiction.net. Nessa pesquisa, foi possível observar que os leitores 

apresentam grande entusiasmo e expectativa em relação à obra. Mas a 

característica fundamental para os fins deste trabalho foi a observação da 

vontade de participar, especular, dar opiniões e tornar-se um agente ativo do 

universo apresentado na história. Tendo discutido anteriormente sobre o valor 

que as fanfictions apresentam enquanto obras literárias, pode-se considerar 

que esses leitores assíduos e participantes caracterizam verdadeiros fãs 

dessas histórias e da autora que a criou. Partimos daí, portanto, para algumas 

considerações sobre a presença desses fãs de fãs na internet. 

Percebe-se que a proximidade ocasionada pelos sistemas online  

proporciona uma oportunidade muito valiosa de participação. Essa proximidade 

caracteriza uma diferença básica na relação de um fã com um produto 

midiático e na relação de um fã de fã com um material produzido por outro fã. 

No primeiro caso, a participação se apresenta, na maioria das vezes, apenas 

em forma potencial ou restrita à realidade do fã, dificilmente chegando a 

influenciar as camadas mais altas da hierarquia midiáticas da qual o objeto 

provém, ou seja, dificilmente tendo alguma influência em seu desenvolvimento. 

Um fã pode mandar críticas e sugestões aos grandes estúdios ou às grandes 

editoras, mas dificilmente o roteiro de um filme ou o final de um livro será 

alterado por conta disso.  

Quando se trata dos produtos de outros fãs, por sua vez, geralmente 

eles compartilham experiências semelhantes, e, portanto, é de se esperar que 
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 Correspondente ao item 5. 
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haja uma consideração maior por essas opiniões. Aliando-se isso à facilidade 

com que se pode estabelecer um contato com esses fãs-criadores, comentar e 

questionar suas obras e compartilhar opiniões e sugestões, cria-se um 

ambiente onde a participação do fã-leitor pode trazer resultados concretos. 

Além disso, como geralmente essas obras são acompanhadas durante o seu 

processo de produção, sua evolução torna-se mais flexível: as sugestões de 

um ou mais leitores em uma fanfiction, por exemplo, podem ser considerados 

pelo autor na hora de escrever os próximos capítulos, ou mesmo para alterar o 

enredo original, levando a história a novos caminhos que agradem aos leitores. 

É importante deixar claro que as reflexões apresentadas neste 

trabalho foram feitas com base em na observação das interações entre o 

ficwriter e os fãs de uma história específica e não têm a intenção de 

estabelecer conceitos definitivos ou esgotar as possibilidades de estudo sobre 

o tema. Pelo contrário, o intuito deste trabalho limita-se a apresentar a figura do 

fã de fã como sugestão para que sejam realizadas pesquisas mais completas e 

análises mais aprofundadas que possam vir a lançar luz sobre o assunto a 

nível acadêmico. Algumas abordagens possíveis para esses estudos se 

apresentam como um desdobramento e uma análise mais aprofundada da 

própria figura do fã de fã e seus desdobramentos, como o fã do conteúdo 

propriamente dito (fã de uma fanfiction ou fanfilm específico) ou o fã do autor 

desses materiais (fãs de um determinado ficwrtiter ou de um certo produtor de 

fanfilms). Percebe-se, assim, que inúmeras possibilidade se apresentam nesse 

âmbito, como estudos que podem levar a discussão sobre os fãs de fãs a um 

nível muito mais complexo e profundo. 
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