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RESUMO
CONSTRUÇÕES DISCURSIVAS SITUADAS SOBRE PRÁTICAS SOCIAIS DE FÃS
EM AMBIENTES VIRTUAIS
Anamaria Pantoja Massunaga
Orientador: Professor Doutor Luiz Paulo da Moita Lopes

Resumo da Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa Interdisciplinar de PósGraduação em Linguística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro como quesito
para a obtenção do Título de Mestre em Linguística Aplicada.

O presente trabalho tem como objetivo investigar as práticas de fãs de uma perspectiva
situada, motivada pela minha própria experiência de fã. Busco, através da análise dos
posicionamentos interacionais construídos na entrevista com as três fãs-participantes,
investigar como elas entendem e se relacionam com suas práticas, focando na construção
discursiva do universo de fãs, as formas de participação possíveis, as identidades construídas
dentro e fora dos ambientes online e as relações entre as práticas de fã e a vida cotidiana.
Utilizo como fundamentação teórica o conceito de letramentos digitais, que implicam uma
nova relação com os artefatos tecnológicos (em especial a internet) e os tipos de interações e
relacionamentos que esses possibilitam. Discuto também alguns aspectos teóricos sobre fãs,
principalmente no que diz respeito à chamada cultura de participação, a prática de escrever/ler
fanfictions (histórias criadas para um universo ficcional já existente), e como essas questoes
estão inseridas no contexto dos letramentos digitais na contemporaneidade. Este é um estudo
qualitativo interpretativista com dados gerados através de entrevistas com as participantes,
além de observações acerca dos ambientes online nos quais as fãs circulam. A análise dos
dados constrói um entendimento das práticas de fãs como diversificadas, com possibilidades
de participação, colaboração e conflito entre as fãs. As formas de participação também são
diversas, e são influenciadas por fatores “externos”, como a disponibilidade de tempo. Assim,
há diferentes relações entre as atividades de fã e a vida cotidiana das participantes, incluindo
impactos positivos na esfera profissional.

Palavras-chave: fandom, fanfiction, letramento digital, comunidades online

Rio de Janeiro
Setembro de 2013
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ABSTRACT

CONSTRUÇÕES DISCURSIVAS SITUADAS SOBRE PRÁTICAS SOCIAIS DE FÃS
EM AMBIENTES VIRTUAIS
Anamaria Pantoja Massunaga
Orientador: Professor Doutor Luiz Paulo da Moita Lopes

Abstract da Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa Interdisciplinar de PósGraduação em Linguística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro como quesito
para a obtenção do Título de Mestre em Linguística Aplicada.

The objective of this study is to investigate fan practices from a situated perspective,
motivated by my own fan experience. Through the analysis of the interactional positionings
constructed in the interview with the three participants, I aim at investigating how they
understand and relate to their practices, focusing on the discoursive construction of the fan
universe, the types of participation available, the identities constructed on and offline and the
relationship between fan practices and daily life. I use as theoretical foundation the concept of
digital literacies, which means a new relationship with the current technological artifacts
(particularly the internet) and the types of interaction and relationships made possible by
them. I also discuss some theories about fan practices, particularly as it pertains to
participatory culture, fanfiction (stories written for a pre-existing fictional universe), and how
these are inserted in the contemporary digital literacies context. This is a qualitative
interpretatist study with data generated through interviews with the participants as well as
observations about the online spaces fans use. The analysis presented constructs an
understanding of fan practices as very diverse, with possibilities of participation, collaboration
and conflict between fans. The forms of participation are also diverse, and influenced by
“outside” factors such as available time. Thus, there are different relationships between fan
activities and the participants’ daily lives, including positive impacts on their professional
lives.

Key-words: fandom, fanfiction, digital literacies, online communities

Rio de Janeiro
Setembro de 2013
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1. INTRODUÇÃO

Em 1998 descobri o maravilhoso mundo da internet e, como diz o clichê, minha vida
mudou. Na época eu tinha 17 anos e estava no último ano do Ensino Médio. Motivada pelo
desejo de saber mais sobre uma série de televisão da qual eu havia ficado fã, comecei a
procurar na internet sinopses e guias de episódios. Havia pouca coisa disponível em
português, mas como eu dominava bem o inglês (graças as milhões de horas gastas assistindo
à programação da televisão a cabo legendada nos anos anteriores) não foi difícil encontrar as
informações que procurava. Mas eu encontrei muito mais do que isso.
Foi durante essas pesquisas que descobri as fanfictions1 e o mundo dos fãs. Descobri
que havia pessoas que, como eu, se interessavam por séries de televisão, e interagiam com os
programas e umas com as outras de maneiras que eu nunca havia imaginado ser possível.
Rapidamente fiquei viciada e passava horas buscando e lendo as histórias que outros haviam
criado com os personagens que haviam despertado meu interesse.
Impressionou-me a quantidade de histórias, gráficos, web pages etc. dedicados a
Highlander (meu primeiro fandom2) que eu encontrava a cada dia que navegava pela internet.
E não demorou muito para eu descobrir que isso não era algo recente, mas que as fanfics
existiam há décadas. Imaginar e escrever as próprias histórias para seus personagens favoritos
era algo normal e corriqueiro para um grande número de pessoas. E essas pessoas não
escreviam sozinhas em seus quartos para si mesmas, mas compartilhavam essas histórias com
outros e, assim, passavam a fazer parte de uma comunidade cada vez maior de fãs.
Há anos eu imaginava (e, às vezes, escrevia) histórias dentro do universo imaginário
de histórias em quadrinho que eu acompanhava avidamente no início da adolescência; eu
escrevia fanfics antes de saber que elas existiam – e foi extraordinário descobrir que não
estava sozinha.
No início eu navegava pelas web pages e sites, mas logo descobri também as listas de
discussão do yahoogroups. Nessa época eu já não estava mais restrita somente a Highlander;
1

Fanfiction, fanfic ou fic (ficção de fãs) são histórias escritas por fãs que usam personagens, enredo e elemento
de um universo ficcional existente, seja este livro, filme, série televisiva, videogame, revista em quadrinhos, etc.
Mais sobre isso será discutido no capítulo 3. Seguindo o padrão de outros trabalhos brasileiros sobre o tema, não
utilizarei o itálico para estas palavras por entender que elas já foram incorporadas ao português por aqueles
envolvidos em tal prática.
2
Fandom pode referir-se tanto a um universo ficcional específico, por exemplo fandom de Harry Potter, quanto
ao conjunto de fãs de forma mais geral. Nesse trabalho os dois sentidos serão usados.
Ao longo desse trabalho usarei diversos termos êmicos, ou seja, termos que são específicos do universo
de fãs. A maioria desses termos são em inglês, e são usados no original pelos(as) fãs brasileiros(as), motivo pelo
qual os manterei em inglês, dando traduções e explicações conforme necessário. Ao final do trabalho (apêndice
2) há um pequeno glosssário com esses termos para eventuais consultas com vistas a facilitar a leitura.

10

por influência de outras fãs e do meu próprio interesse, cada vez que encontrava alguma série
nova que me cativasse buscava informações sobre ela e fics na internet. Por volta de 2001 eu
era membro de cerca de meia dúzia de listas de discussão onde as fãs publicavam fics e
discutiam diversos aspectos daquele universo ficcional específico.
Minha participação efetiva nessas listas era pouca ou inexistente; era a chamada lurker
(pessoa que lê fics e as discussões geradas, mas não participa ativamente com suas próprias
postagens), que, assim como várias outras fãs, lia regularmente as postagens, mas raramente
me manifestava diretamente. No entanto, não deixava de me considerar membro da
comunidade ou aproveitar das mais diversas maneiras tudo que estava acontecendo ali.
Em 2003, após descobrir algumas outras fãs brasileiras da série Oz (Oz – A vida é uma
prisão) em uma lista internacional, criei, junto com elas, nossa própria lista de discussão
brasileira. Era uma grande diversão conversar com elas. Nós escrevíamos resenhas dos
episódios, compartilhávamos links pra vids3 e fics, até criamos apelidos para alguns dos
personagens da série. Como éramos várias cariocas, fizemos dois mini-encontros e nos
divertimos bastante. Diferente das minhas amigas na “vida real”, minhas amigas da lista
entendiam e compartilhavam meu interesse pela série (não só Oz, mas outras também), por
discussões e fics.
Algum tempo depois as listas de discussão foram gradativamente sendo substituídas
pelas comunidades do Livejournal (LJ)4 (embora não tenham desaparecido totalmente). Em
2006 criei meu LJ para poder continuar participando, embora eu o use pouco para postagens
pessoais. Atualmente sou membro e/ou acompanho cerca de 10 comunidades, com maior ou
menor frequência, dependendo do momento.
Ao longo de todos esses anos, me envolvi, em diferentes graus, com mais de 20
fandoms, e a cada ano surgem mais. Essa participação inclui a leitura de um incontável
número de fanfics, participação em listas de discussão e/ou comunidades do LJ, postagem de
três fanfics escritas por mim, atividades de leitura beta5, entre outras.
Além de tudo isso, conheci pessoas de diversas partes do mundo e participei (mesmo
que silenciosamente) de discussões sobre sexualidade, feminismo, racismo, política, questões
3

Fanvids ou vids são vídeos feitos por fãs usando clips de determinado texto-fonte acompanhadas por uma
música para contar uma historia.
4
Livejournal (www.livejournal.com) é uma rede social muito usada pelos fãs. Ele pode ser usado como diário
virtual, e como site para postagem de fics, além de permitir a criação de comunidades. É grátis e simples de usar,
mas sua plataforma não está disponível em português. Ele será discutido, junto com outros ambientes online
usados pelas fãs, ao longo desse trabalho e, mais detalhadamente, no capítulo 4.
5
Leitura beta (beta reading) refere-se à prática comum no fandom de uma autora solicitar a outra fã que leia sua
história antes da publicação para revisá-la em termos de gramática, enredo, etc. Mais sobre isso será discutido no
capítulo 3.
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relacionadas ao próprio fandom e leitura crítica de produtos culturais, entre outros temas. Tive
a oportunidade de me deparar com pontos de vistas diferentes, alguns bem argumentados,
outros nem tanto, e refletir sobre tópicos que considero relevantes não somente para fãs, mas
para qualquer um; tópicos que extrapolam as barreiras imaginárias das comunidades virtuais
para a vida cotidiana das pessoas. Participar dessas discussões foi, e continua sendo, um
grande aprendizado.

O breve relato acima da minha experiência pessoal de fã é uma tentativa de
contextualizar a presente pesquisa e de expor os motivos que me levaram a escolha deste
tema, que pode ser colocado de forma ampla como “práticas sociais de fãs brasileiras”. Ao
longo desta introdução, apresentarei brevemente o contexto no qual se insere a pesquisa, seus
objetivos e alguns dos conceitos e teorias com as quais trabalharei. Nos capítulos que se
seguem esses serão explorados com mais detalhe.
Ser membro da comunidade de fãs é um importante aspecto da identidade que tenho
construído para mim ao longo desses anos todos, e interessei-me pela possibilidade de usar
esse conhecimento e essas experiências como ponto de partida para a pesquisa de Mestrado.
Aliás, foi meu interesse por leitura e escrita (desenvolvida, em grande parte, pela minha
imersão nesse universo de fãs) que primeiramente me fez ingressar no curso de Letras.
Durante o tempo em que participei das comunidades online, pude perceber, através de
postagens de fãs, que havia também um interesse acadêmico por esse universo, e que vários
pesquisadores estrangeiros estavam elaborando pesquisas focando em diferentes aspectos do
fandom. Henry Jenkins, professor do Programa de Estudos de Mídia Comparada do MIT
(Massachusetts Institute of Technology), foi um dos pioneiros nesse campo, com seu livro de
1992 Textual Poacher: television fans and participatory culture. Partindo da sua própria
experiência como fã, Jenkins discute, nesse livro, como fãs se apropriam dos produtos da
indústria cultural das mais diversas formas: escrevendo suas próprias histórias sobre eles
(fanfictions), compartilhando suas criações artísticas e engajando-se em diversas atividades
com outros(as) fãs. Desde então, uma grande quantidade de trabalhos sobre o tema tem sido
produzida, alguns por acadêmicos “de fora” e muitos pelos que Jenkins chama Aca/fãs
(acadêmicos-fãs, que fazem pesquisa “de dentro”). Gray, Sandvoss & Harrington (2007)
apresentam um resumo dos estudos sobre fãs nas últimas duas décadas, dividindo-os em três
gerações: ‘fandom é lindo’, ‘fãs no mainstream’ e ‘fãs na modernidade’. A primeira geração,
que inclui o já citado livro de Jenkins, é descrita como uma intervenção política propositada
que se aliou às táticas dos(as) fãs em sua evasão às ideologias dominantes e buscou defender
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as comunidades de fãs contra a ridicularização da mídia e dos(as) não-fãs. Embora esses
primeiros estudos tenham tentado despatologizar os(as) fãs ao procurar dar novos valores a
suas práticas, eles não problematizaram o binarismo fã/não-fã e acabaram, muitas vezes, por
reificar o fã como Outro.
A medida em que a indústria midiática descobriu o potencial mercadológico dos fãs, o
status de fã começou a mudar. Ao invés de serem ridicularizados(as), fãs passam a ser objeto
de desejo e cortejo da indústria cultural, desde que não divirjam dos princípios capitalistas e
que reconheçam quem tem a propriedade legal do objeto do fandom (idem: 4). Com isso,
segundo os autores, a segunda geração de estudos de fãs está mais interessada em reconhecer
os(as) fãs como fazendo parte do mainstream:
“Os pesquisadores ainda estão preocupados com questões de poder, desigualdade e
discriminação, mas ao invés de ver o fandom como uma ferramenta de
empoderamento, eles sugerem que as comunidades interpretativas dos fandoms (assim
como atos individuais de consumo dos fãs) estão inseridos no status quo econômico,
social e cultural existente” (idem: 5).

Na terceira fase dos estudos sobre fãs, o foco muda de trabalhos conceituais para
empíricos. Com a internet e outros artefatos tecnológicos, o consumo de produtos culturais
passou a ser mais consolidado na vida cotidiana das pessoas. Assim, o campo dos estudos de
fãs ampliou seu escopo em direção tanto ao foco no individuo quanto na sociedade. No nível
micro, estudos se concentram nas intrarrelações entre fãs e seus objetos. No nível macro, há o
reconhecimento de que os gostos, leituras e práticas do(as) fãs estão ligados a estruturas
sociais mais amplas, incluindo a dialética local/global. Para essa terceira geração, o estudo de
fãs é uma forma de entender a vida contemporânea, a maneira como nos relacionamos uns
com os outros, assim como a forma como lemos os diversos textos com os quais nos
deparamos em um mundo mediado.
É nessa terceira geração de estudos que esta pesquisa pretende se encaixar, entendendo
que estudar como fãs se relacionam com suas próprias práticas e com outros nos ambientes
virtuais disponíveis atualmente é uma forma de estudar as maneiras como podemos agir no
mundo semioticamente e nos relacionar uns com os outros e com nós mesmos, construindo
identidades e negociando significados culturais para aquilo que gostamos e fazemos.
No Brasil, algumas pesquisas sobre fãs já foram publicadas. Um desses primeiros
trabalhos foi a dissertação de Mestrado de Maria Lúcia Bandeira Vargas (2005),
posteriormente transformada no primeiro livro brasileiro sobre o tema: O fenômeno fanfiction:
Novas leituras e escrituras em meio eletrônico, do mesmo ano.
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Como um estudo pioneiro, esta pesquisa foi importante para trazer esse universo ao
conhecimento da academia brasileira e do público em geral. Desde sua publicação, vários
outros estudos (dissertações, teses e artigos) foram e continuam sendo escritos. A própria
autora continuou a escrever sobre o tema, agora focando no subgênero de fanfic slash6. No
entanto, ainda há muito a explorar sobre esse universo e espero poder contribuir com um
conhecimento “de dentro”. Embora em uma entrevista ao site brasileiro “Need for fic” Vargas
tenha declarado que lê fics, ela é uma pesquisadora em primeiro lugar e fã em segundo, em
decorrência de seu interesse acadêmico7. Para mim o inverso é verdadeiro; foi a minha
vivência de fã que me fez escolher esse tema para pesquisa. E é desse lugar de fãpesquisadora que falo e falarei.
A pesquisa de Vargas buscou estabelecer o perfil dos(as) escritores(as) brasileiros(as)
de fanfic no fandom de Harry Potter através de questionários enviados via e-mail para
autores(as) brasileiros(as) que publicam suas fics no site Fanfiction.net (FF.net), um dos
maiores

sites

de

fic

da

rede,

e

entrevistas

por

e-mail

com

algumas

fãs

criadoras/administradoras de sites dedicados à série Harry Potter. Ao concentrar-se nos(as)
escritores(as) de fic, a autora deixou de considerar (e mencionar) a enorme quantidade de
lurkers que participam dessas práticas. Mesmo não escrevendo, esses(as) fãs estão
engajados(as) nesse universo, e podem também beneficiar-se disso, como no caso da minha
própria experiência de fã. Apesar de só ter escrito e publicado três fanfics em quase 15 anos
de fã, aprendi muito “lurking” nas comunidades, desde conhecimento de inglês até leitura
crítica de textos midiáticos.
Além disso, o foco no fandom Harry Potter e o uso do site FF.net como base para
seleção dos(as) autores(as) (em sua maioria mulheres, o que será discutido adiante) fez com
que a autora constatasse que a maioria dos fãs escritores são jovens em idade escolar (Ensino
Fundamental, Médio e alguns do Superior), o que não condiz com minha experiência de fã, já
que a maior parte das fãs que atuam nos fandoms dos quais eu participo identificam-se como
mulheres mais velhas (dos 20 aos 50 anos de idade). Sendo uma série de livros voltada ao
público jovem, é claro que o fandom Harry Potter é majoritariamente de jovens (embora haja,
pelo menos nas comunidades internacionais, uma grande quantidade de pessoas mais velhas).
6

Slash refere-se a histórias cujo foco é um relacionamento sexual entre personagens do mesmo gênero. Em geral
esse relacionamento é postulado como possível pelas fãs, não sendo efetivamente presente no texto-fonte. Mais
sobre esse subgênero será discutido no capítulo 3.
7
Entrevista disponível em: <http://s1.zetaboards.com/Need_for_Fic/topic/3963459/1/>, acessado em 24/11/11.
Parece-me, no entanto, que Vargas não é fã do mesmo modo que estou discutindo aqui. Ao ler suas pesquisas e a
entrevista fiquei com a impressão de que Vargas está mais interessada nesse universo como acadêmica do que
realmente como fã.

14

O FF.net também é um site voltado ao público mais jovem, sendo inclusive proibido histórias
com conteúdo violento e/ou sexualmente explícito. Essas escolhas, não problematizadas pela
autora, deixam uma lacuna no entendimento de quem são esses(as) fãs que fazem mais do que
simplesmente consumir um produto.
De forma geral, as pesquisas brasileiras que tratam do fenômeno de fanfic em nosso
país me parecem muito preocupadas em compreender essa atividade em termos de como se
organiza (Barros, 2009) e mapear aqueles(as) que a praticam de forma etnográfica, buscando
entender, em linhas gerais, quem são esses(as) fãs, quais são as suas motivações para escrever
e de que forma essa atividade pode contribuir para suas práticas de letramento escolares (Reis
& Chaves, 2010; Vargas, 2005; Valarini, 2010). Essas pesquisas focam, em geral, em
fandoms predominantemente de adolescentes, como Harry Potter, e parecem desconsiderar
que há muitos adultos que se engajam nessas atividades, e que alguns o fazem há muitos anos,
por vezes antes mesmo do surgimento da Internet (embora talvez não no Brasil). Apesar de
considerar que esse é um aspecto muito interessante e relevante, minha experiência como fã
(muito antes de um interesse acadêmico pelo tema) faz com que eu tenha uma outra visão
sobre a questão, que vai além dos primeiros passos sendo dados pelas pesquisas brasileiras
que tenho visto, principalmente no que diz respeito a um foco excessivo nos(as) escritores(as)
de fanfic. São essas lacunas que este trabalho pretende ajudar a preencher, na medida em que
foco em fãs adultas não necessariamente escritoras, e que, portanto, têm diferentes tipos de
engajamento com os fandoms.
É importante reconhecer que a maioria dos(as) fãs que participam dessas atividades
são mulheres, que ao longo dos anos foram se apropriando dos produtos da indústria cultural
de massa de forma a servir a seus próprios interesses, muitas vezes motivadas por questões
feministas8. As comunidades de fãs também são um espaço para outras minorias, que vêem aí
a possibilidade de compartilhar suas experiências com outras fãs. É claro que há conflitos,
mas o que tenho percebido ao longo da minha própria experiência como fã que frequenta
esses espaços é de que há muito mais solidariedade e um desejo verdadeiro de entender o
outro do que hostilidade.
Assim, partindo da minha experiência de fã e das lacunas deixadas pelas pesquisas
brasileiras, o objetivo desta pesquisa é investigar as práticas de fãs brasileiras nos diversos
8

Utilizarei, a partir de agora, somente o feminino para me referir aos indivíduos que participam desse universo,
por dois motivos. O primeiro, como já mencionado, é que a esmagadora maioria dos indivíduos engajados nessas
atividades são mulheres (baseio essa informação em dados de pesquisa (Jenkins, 1992) e em discussões que já li
dentro dos próprios espaços de fãs). O segundo é uma tentativa consciente de tornar a linguagem menos centrada
no masculino, que é sempre o padrão default, e dar mais visibilidade às questões feministas que costumam
permear as discussões das fãs.
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ambientes online (nacionais e internacionais) nos quais circulam. Investigo como essas fãs
entendem esses ambientes virtuais e como interagem neles: que ambientes são esses, em que
tipo de atividades se engajam, como se relacionam com outras fãs, como se relacionam com o
fandom em geral, e de que forma esse engajamento impacta suas vidas, a partir de uma
dimensão sócio-discursiva, já que essas ações são práticas sociais situadas. Efetivamente,
busco trazer inteligibilidade para o modo como essas fãs entendem e se relacionam com suas
práticas de fã. Através de uma pesquisa qualitativa interpretativista, busco investigar as
construções de sentidos do fandom e das formas de participação das fãs-participantes, bem
como o modo com essas construções se interrelacionam com suas vidas, seja online ou
offline, com base em entrevistas e observações sobre esses ambientes virtuais.
A seleção das participantes da pesquisa não foi aleatória (como a pesquisa de Vargas,
que escolheu nomes da listagem de autores(as) do FF.net), mas baseada em contatos dentro da
comunidade de fãs. Uma das participantes é uma amiga de faculdade; outra é uma amiga que
conheci na internet quando ela postou um pedido para beta reader em uma comunidade da
qual eu faço parte e ao qual respondi, passando a ajudá-la com algumas fics que ela publicou;
a terceira foi indicada por uma amiga; e incluo-me como participante, já que sou, também, fã.
O contato com as participantes foi feito por e-mail e, quando possível, pessoalmente.
As entrevistas foram realizadas via internet através do Skype (ou outro programa de
comunicação sincrônica), gravadas em áudio e transcritas para análise. Além disso, alguns dos
ambientes online onde essas fãs circulam foram observados e analisados.
Parto de uma concepção de ciberespaço com um “local” de comunicação e
socialização no qual pessoas de diferentes partes do mundo podem conectar-se e interagir de
diferentes formas. A partir dessa interação, emerge a chamada cibercultura, definida como “o
novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores” e que
designa “não apenas a infra-estrutura material da comunicação digital, mas também o
universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam
e alimentam esse universo” (Lévy, 2008: 17). Além disso, o ciberespaço pode ser entendido
como um artefato cultural assim como uma forma de cultura, com organização e regras que
são (re)construídas pelos usuários (Hine, 2000). Isso é particularmente importante para as
comunidades de fãs, que moldam as ferramentas existentes para seus próprios fins.
Nesses espaços podem ser criadas várias comunidades virtuais, que são construídas
“sobre as afinidades de interesses, de conhecimentos, sobre projetos mútuos, em um processo
de cooperação ou de troca, tudo isso independente das proximidades geográficas e das
filiações institucionais” (Lévy, 2008: 127) e tornam-se, portanto, um local privilegiado para o
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encontro e reunião de fãs. Nesse sentido, o conceito de espaços de afinidade (Gee, 2004) é útil
para entender os espaços criados pelos fãs, já que foca na noção de espaço. Os espaços de
afinidade são fluidos, envolvem diferentes níveis de conexão entre os indivíduos e organizamse em torno de uma paixão ou esforço compartilhado; com isso, e por não serem restritos por
barreiras físicas ou geográficas, esses espaços podem abrigar indivíduos de diferentes
gêneros, raças, idades, habilidade e nível educacional (Black, 2008: 38).
Nesses ambientes, as fãs se engajam em discussões, análises, trocas de experiências e
produções artísticas de diversos tipos, ou seja, em diversas práticas. O conceito de prática com
o qual estou trabalhando diz respeito à sequências de atividades que usam tecnologias e
sistemas de conhecimentos específicos, se refere a formas socialmente desenvolvidas e
padronizadas de realizar certas ações e são direcionadas a objetivos socialmente reconhecidos
(Scribner & Cole, 1981: 236 apud Lankshear & Knobel, 2011: 35). Essas práticas são
relacionadas aos letramentos, já que os letramentos são práticas. As comunidades de fãs,
portanto, podem ser entendidas como importantes espaços de letramentos digitais. Na
perspectiva sociocultural, os letramentos são entendidos como práticas sociais nas quais nos
engajamos e através das quais agimos no mundo social, construindo, contestando e
negociando significados por meio da interação (Gee, 2004; Lankshear & Knobel, 2011).
O desenvolvimento de novas tecnologias possibilitou o surgimento de novas formas de
ver e interagir com o mundo social. Lanksheare e Knobel (2008) descrevem a emergência de
um novo mindset9 em decorrência da revolução tecnológica e, especialmente, digital das
últimas décadas. Em vez de ver as novas tecnologias somente como uma forma mais eficiente
de fazer o que já era feito antes, esse mindset entende que as novas tecnologias permitem a
construção de novas formas de ser e agir.
Com esse novo mindset, surgem os chamados “novos letramentos”, principalmente os
digitais, não mais centrados somente no texto escrito impresso. As tecnologias digitais
possibilitaram a criação de hipertextos e uma infinidade de possibilidades de organização de
informações dos mais diversos tipos, além de novas possibilidades de compartilhamento e
interação. Lidar com esses novos tipos de textos multimodais e práticas digitais implica o
desenvolvimento de novas formas de letramento.
Os novos letramentos compartilham características com a chamada Web 2.0, que
privilegia a participação, conhecimento compartilhado, colaboração e dispersão da

9

Uso o termo em inglês ‘mindset’ ao invés de ‘visão de mundo’ porque este não contempla toda a carga
semântica do conceito. Mindset não é somente uma forma de ver o mundo, mas também de pensar e interagir
nele que pressupõe algo que é relativamente fixo.
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informação (Lanksheare & Knobel, 2006, 2011). Os letramentos digitais, com foco nos
diversos ambientes digitais, dizem respeito a
“o reconhecimento, atitude e habilidade de indivíduos de usar ferramentas e facilidades
digitais apropriadamente para identificar, acessar, administrar, integrar, avaliar, analisar e
sintetizar recursos digitais, construir novos conhecimentos, criar expressões midiáticas, e se
comunicar com outros, em contextos específicos, de forma a permitir ações sociais
construtivas, e refletir sobre esse processo” (Martins, 2006, apud Bawden, 2008: 27).

As fãs que participam de comunidades online estão engajadas nesses letramentos na
medida em que utilizam diversas ferramentas digitais para interagir e negociar significado,
construindo conhecimentos e agindo no mundo social. As produções artísticas das fãs são
desenvolvidas em um ambiente extremamente interacional e colaborativo, que requer o
domínio de ferramentas técnicas, além do domínio da linguagem escrita em si, já que as
interações são feitas, em geral, através da escrita, e das possibilidades criadas nesses espaços.
Buscar uma comunidade que seja de interesse, entrar e participar dela, encontrar informações
diversas e interagir dentro das regras estabelecidas são algumas das habilidades que a fã
necessita desenvolver para agir dentro desse universo online. Estudar esses ambientes implica
entender como eles funcionam de fato, como as participantes se apropriam das possibilidades
dadas pela tecnologia e pelos diversos programas/ferramentas existentes, como são
negociados e construídos por suas participantes.
Para as pessoas que se congregam na Internet, ser fã significa muito mais do que
simplesmente consumir determinado produto da indústria cultural. Ser fã significa uma
conexão afetiva não só com o texto-fonte, mas também com outras fãs. Significa ler, reler,
interpretar, reinterpretar, imaginar, discutir e debater todo e qualquer aspecto do texto-fonte.
Significa participar ativamente do universo coletivo criado pelo texto-fonte e pelas fãs das
mais diversas maneiras – escrevendo e lendo fanfics, produzindo fanvids ou fanart10,
discutindo histórias, personagens, e fazendo conexões com suas vidas reais, usando os textosfonte como ponto de partida para discussões de temas contemporâneos, entre outros.
Nessa perspectiva, é importante investigar como os indivíduos se apropriam dos novos
desenvolvimentos tecnológicos da sociedade contemporânea e de que forma eles afetam suas
vidas. Assim, a presente proposta de estudo se enquadra no campo da Linguística Aplicada
(LA) mestiça proposta por Moita Lopes (2006a), que dialoga com teorias das ciências sociais
e das humanidades e procura entender problemas sociais do mundo atual nos quais a
linguagem tem papel central. Além disso, a LA mestiça entende que o ato de pesquisar deve
ser politizado e, assim, deve contemplar “outras histórias sobre quem somos ou outras formas
10

Fanart são produções artísticas das fãs, como desenhos, gráficos, papéis de parede, entre outros.

18

de sociabilidade que tragam para o centro de atenção vidas marginalizadas do ponto de vista
dos atravessamentos identitários de classe social, raça, etnia, gênero, sexualidade,
nacionalidade etc.” (Moita Lopes, 2006a: 27). Nas comunidades de fãs há a possibilidade de
pessoas dos mais diversos grupos, inclusive os marginalizados, terem voz e contar suas
histórias.
A partir da observação e experiência das práticas de fãs e da interação com as fãsparticipantes, apresento e discuto algumas das novas formas de ser e agir na
contemporaneidade: construções discursivas sobre o universo de fãs, construções identitárias
(online e offline), produções artísticas e colaborativas, relações entre as práticas de fã e a vida
cotidiana, investimento emocional e sentimento de pertencimento.
Cada pessoa tem uma experiência e participação única, que depende de diversos
fatores pessoais, sociais, históricos e culturais. Não é possível universalizar essa participação
e suas consequências, mas é possível investigar a experiência de alguns indivíduos, de forma
a se ter uma ideia de algumas possibilidades. Esta pesquisa concentra-se, portanto, na
investigação de três fãs e sua relação com os fandoms dos quais participam, a partir de
entrevistas, observação participante dos ambientes online nos quais circulam e as ferramentas
que usam para participar desse universo. Além das três participantes, apresento também
minha própria interação nesses ambientes, de forma a ver o que há de diferente e semelhante
nessas experiências.
Assim, a presente pesquisa tem como objetivo estudar as práticas de fãs brasileiras nos
ambientes online nos quais circulam. O foco é, portanto, não em uma atividade específica,
como a produção de fanfictions, mas nos diversos tipos de participação e engajamento de três
fãs específicas (e eu mesma) e como esses são discursivamente construídos pelas
participantes. O universo das fãs e suas práticas já foram objeto de diversos estudos, que serão
discutidos mais detalhadamente no capítulo 3, de forma que busco aqui trazer uma nova
perspectiva para esses estudos. Interessa-me o particular, o situado, as experiências concretas
das fãs-participantes, e não generalizações acerca da(s) prática(s) como um todo.
Nesse sentido, o objetivo central desta pesquisa é investigar como as fãs-participantes
entendem e se relacionam com suas práticas de fã. Para concretizar esse objetivo, busco
responder a quatro perguntas de pesquisa:
1. Como as fãs constroem discursivamente o universo de fãs e os ambientes online nos
quais circulam?
2. Quais os tipos de participação discursiva dessas fãs nesses ambientes online?
3. Que identidades de fãs são construídas nos ambientes on e offline?
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4. Que relações existem entre suas atividades dentro e fora do fandom? Que impacto tem
o(s) fandom(s) em suas vidas?
Ao responder essas perguntas, procuro entender as apropriações que essas fãs fazem
de suas práticas e contribuir, portanto, para um entendimento das práticas discursivas que são
construídas nesses ambientes (e fora deles), entendendo-os como locais de letramento e,
portanto, ação social.
Este trabalho está organizado em 6 capítulos. No capítulo seguinte contextualizo a
pesquisa em face do momento contemporâneo, chamado modernidade recente, no sentido de
entender como as práticas das fãs e o presente trabalho estão inseridos em um contexto social
mais amplo, marcado pela globalização, fragmentação e fluidez.
No capítulo 3 apresento as teorizações que fundamentam esta pesquisa. Primeiramente
discuto o conceito de letramento e, mais especificamente, os novos letramentos associados às
ferramentas digitais disponíveis atualmente – e usadas pelas fãs de diversas formas.
Posteriormente apresento algumas questões relacionadas ao universo de fãs que são relevantes
para este trabalho, como a cultura de participação, a prática de fanfiction e os ambientes
online que são criados e usados pelas fãs. Discuto também como as atividades de fãs estão
relacionadas com os novos letramentos.
O capítulo 4 trata da metodologia da pesquisa e seu contexto. Explicito o paradigma e
as posições norteadores da pesquisa, assim como a forma como foi construída. Descrevo o
contexto online onde as participantes atuam como fãs, assim como as próprias participantes.
Finalmente, discuto a geração de dados e o instrumental teórico usados para sua análise.
O capítulo 5 apresenta a análise dos dados, dividida em quatro seções de acordo com
as perguntas de pesquisa acima citadas. Para cada uma delas analiso os dados referentes a
cada uma das três participantes. Finalmente, no capítulo 6, trago algumas conclusões e
considerações finais sobre a pesquisa desenvolvida.
Ao final do trabalho, no apêndice 2, apresento um pequeno glossário dos termos
êmicos usados ao longo deste trabalho com vistas a servir de consulta caso seja necessário e,
assim, facilitar a leitura. No apêndice 3 trago mais detalhes sobre algumas das perguntas
gerais feitas às participantes na entrevista.
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO: CENÁRIO CONTEMPORÂNEO

Vivemos hoje em um mundo globalizado e altamente conectado. Qualquer pessoa com
acesso à internet (e o número de pessoas com esse acesso aumenta cada vez mais) pode,
potencialmente, deparar-se com informações e pessoas das mais diferentes e distantes partes
do planeta. Especificamente nos ambientes online frequentados por fãs, essa multiplicidade é
constitutiva e, em geral, entendida como uma característica positiva desses espaços. Entender
esses ambientes e as pessoas que neles circulam significa entender o cenário contemporâneo
que permitiu seu surgimento e que norteia seu desenvolvimento. Este capítulo tem como
objetivo, portanto, situar as práticas das fãs e esta pesquisa no mundo da modernidade
recente11 e globalizado de hoje. Faço também uma contextualização das bases
epistemológicas que possibilitam a presente pesquisa, diferente da lógica positivista
tradicional dos estudos acadêmicos.

2.1. Globalização e fandom
Kumaravadivelu (2006: 130, citando Steger, 2003: 13) discute que a globalização,
entendida como “uma série multidimensional de processos sociais que criam, multiplicam,
alargam e intensificam interdependências e trocas sociais no nível mundial” não é um
fenômeno recente, mas que, nas últimas décadas, vem se intensificando. Segundo o autor, há
três formas de mudanças ocorrendo: a diminuição da distância espacial, da distância temporal
e o desaparecimento das fronteiras; estas são proporcionadas principalmente, mas não só,
pelas novas possibilidades de comunicação eletrônica (a internet).
No âmbito das ciências humanas e sociais há divergências teóricas em relação aos
efeitos da globalização, resultando em três entendimentos do fenômeno. O primeiro vê a
globalização como homogeneização cultural e americanização, facilitada pela indústria de
comunicação. O segundo acredita que “certo tipo de heterogeneização cultural está ocorrendo,
na qual a cultura local e as identidades religiosas estão sendo fortalecidas, principalmente
como resposta à ameaça representada pela globalização” (Kumaravadivelu, 2006: 133). Já no
terceiro, homogeneização e heterogeneização estão ocorrendo ao mesmo tempo, resultando na
glocalização, “onde o global está localizado e o local está globalizado”; ou seja, “a
transmissão cultural é um processo de dois modos, no qual as culturas em contato modelam
11

Há várias designações para esse momento contemporâneo: pós-moderno (Venn, 2000), modernidade recente
(Chouliaraki & Fairclough, 1999), e modernidade reflexiva (Giddens, Beck & Lash, 1997). Todas entendem que
o desenvolvimento tecnológico afeta o modo como vivemos e pensamos nossas vidas tanto na esfera privada
quanto na pública (Moita Lopes, 2006a: 22).
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umas às outras direta ou indiretamente” (idem: 134). É a partir dessa terceira linha de
pensamento que entendo o fenômeno.
Nos espaços online, diferentes culturas podem entrar em contato através das ações e
discursos das pessoas envolvidas, possibilitando a criação de ambientes híbridos e
apropriações locais de produtos culturais globais. Como será discutido no capítulo 3, as
fanfics escritas pelas fãs podem trazer para novos contextos locais os personagens ‘globais’ de
seus fandoms favoritos, ou ainda desenvolver questionamentos específicos das suas
experiências de vida em suas narrativas, os quais por sua vez podem ser apropriados por
outras fãs para novas narrativas, de modo a construir uma comunidade interpretativa mista e
heterogênea. Nesse sentido, as práticas das fãs (considerando não só fanfics) podem ser uma
forma de imaginação como colocado por Appadurai (2001: 6), que “permite às pessoas
considerar migração, resistir a violências do estado, buscar ações sociais, desenvolver novas
formas de associação cívica e colaboração, frequentemente atravessando fronteiras
nacionais”. É claro que nem toda fã e fanfic é politizada nesse sentido, mas o ambiente de
discussão e colaboração das fãs permite, sim, o surgimento desse tipo de questões, em maior
ou menor grau.
A globalização, no entanto, não se limita ao apagamento de fronteiras e ao aumento da
conectividade entre as pessoas; existem outros aspectos econômicos, sociais, políticos e éticos
que não podem ser desconsiderados. Fabrício (2006) aponta algumas dessas características
mais amplas da globalização: a transnacionalização das dimensões políticas e a exacerbação
do individualismo e da mercantilização; as mudanças nos regimes de atenção, concentração e
percepção, cada vez mais rápidos e instantâneos; os novos roteiros de subjetivação
decorrentes da estruturação das relações sociais como consumo (a construção do eu); e o
crescente declínio e despolitização dos espaços públicos. Compreender as ações individuais e
coletivas implica entender como essas macro forças influenciam as vidas cotidianas. Focarei
aqui nos aspectos que impactam mais diretamente o mundo das fãs.
No caso da presente pesquisa, as questões de consumo nesse novo cenário são
essenciais. Com a globalização, cada vez mais os produtos culturais circulam pelo planeta,
advindos dos grandes conglomerados da indústria do entretenimento (principalmente
americanos) e, também, de produções locais. Com a internet é possível ter acesso, no Brasil (e
em outros locais), a livros, filmes e séries produzidos em diversas localidades, mesmo que
esses não sejam lançados aqui ‘oficialmente’, e a partir daí interagir com fãs desses produtos
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(claro que também é possível comprar ‘oficialmente’ produtos estrangeiros, o que antes não
era tão fácil)12.
A todo o momento surgem novos produtos a serem consumidos, de modo que as fãs se
deparam constantemente com novos fandoms. A indústria de entretenimento, antenada com
essas novas tendências de consumo e com a importância das fãs, também se adaptam às
demandas dos(as) consumidores(as), oferecendo-lhes produtos que lhes interessam. Segundo
Jenkins (2009), “os fãs têm visto no ar mais programas que refletem seus gostos e interesses;
os programas estão sendo planejados para maximizar elementos que exerçam atração sobre os
fãs; e esses programas tendem a ficar no ar por mais tempo” (p.97). Livros e filmes de sucesso
também seguem as tendências do mercado para garantir lucros ao apresentar ao(a)
consumidor(a) o que seus editores e produtores imaginam que querem.
Nesse cenário, diz ele, atrair e manter consumidores(as) é essencial e requer novas
estratégias, com foco nas conexões emocionais que os(as) consumidores(as) constroem com
as diversas marcas e produtos disponíveis no mercado. Além disso, cada vez mais os
produtores estão percebendo que “o consumidor mais valioso pode ser o mais passional,
dedicado e ativamente envolvido. Longe de serem figurantes, os fãs são os principais atores
na dança de cortejo entre consumidores e profissionais de marketing” (idem: 111). Essas
novas relações de consumo podem criar consumidores alienados que “se deixam enganar”
pelas empresas, mas também pode favorecer o desenvolvimento de consciência crítica e
mobilizações, principalmente nas comunidades de fãs, onde o consumo é, por definição,
coletivo. O individualismo e o enfraquecimento das relações sociais, portanto, colocados
como características do momento atual, não podem ser generalizados.
Embora haja uma tendência a novos regimes de atenção com ênfase na rapidez e
instantanealismo, a cultura de fãs, como será discutido melhor no capítulo 3, vai na contramão
dela, na medida em que não é o efêmero e descartável que lhes é caro, como na cultura
‘tradicional’ de consumidores, por assim dizer. Ao contrário, as fãs desenvolvem relações
duradouras, em maior ou menor grau, tanto com seus objetos de consumo quanto com os
fandoms dos quais participam e as pessoas envolvidas neles. No fandom é a solidariedade e

12

Quando eu comecei a frequentar os ambientes de fã não havia essa facilidade; eu tinha que esperar que as
séries que eu gostava passassem na televisão daqui, o que nem sempre acontecia. Era possível pedir ajuda a fãs
estrangeiros, e eu recebi pelo correio fitas VHS com episódios das minhas séries preferidas que não tinham sido
exibidas aqui em algumas ocasiões (pelo preço da postagem e das fitas) – e eu mesma fiz cópias de episódios
para outras fãs. Hoje isso não é mais necessário, já que se pode baixar episódios de séries, filmes e até
quadrinhos pela internet. Assim, eu tenho acesso a séries que nunca foram exibidas aqui e posso acompanhar as
discussões das fãs.
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colaboração que são valorizados. Essa característica de alto envolvimento pode fazer com que
a fã seja vista pelos(as) não-fãs à sua volta como pessoas “estranhas”.
A construção do eu no mundo atual envolve uma certa mercantilização, já que as
pessoas são, ao menos em parte, objetos de consumo (Bauman, 2008). A busca pelo corpo
perfeito, pelos objetos de consumo mais modernos, e a adequação as últimas tendências do
mercado são algumas características dessa transformação das pessoas em mercadorias. Nos
ambientes online das fãs, no entanto, o corpo físico não está presente (embora seja possível
colocar fotos pessoais que poderiam mostrar esse corpo, isso raramente é feito), e a
construção das identidades se dá através de imagens e dos textos que as fãs escrevem e aos
quais se referem. Nesses espaços é possível, portanto, construir identidades que não são
necessariamente ancoradas na fisicalidade do corpo. Isso não se restringe somente aos espaços
virtuais usados pelas fãs, é claro, de modo que as identidades online precisam ser entendidas a
partir de uma nova lógica, que por vezes entra em conflito com as noções mais tradicionais
(modernistas) de uma identidade única e ‘verdadeira’. A compreensão pós-moderna das
identidades, no entanto, desconstrói essa noção de essencialismo e homogeneidade,
entendendo que as identidades são sempre múltiplas, fragmentadas e contingentes,
construídas sempre na relação com o outro, o que pode parecer mais evidente nos ambientes
digitais. Não se trata, portanto, de identidades ‘falsas’, em oposição à ‘verdade offline’, mas
de construções identitárias interativas a partir de uma amplitude de recursos diferentes dos
que estão disponíveis na ‘realidade física’, o que acentua, nesses espaços, a importância da
linguagem e dos discursos.

2.2. A Linguística Aplicada contemporânea na modernidade recente
Esta pesquisa está inserida na área das ciências sociais e humanas, especificamente na
Linguística Aplicada (LA), que trata, grosso modo, de questões de uso da linguagem em
diversos contextos, buscando “problematizá-los ou criar inteligibilidades sobre eles, de modo
que alternativas para tais contextos de usos da linguagem possam ser vislumbradas” (Moita
Lopes, 2006a: 20)13. Essa LA entende que o conhecimento é sempre político, que suas
teorizações precisam dialogar com o mundo contemporâneo, e que há necessidade de uma
contínua reflexão sobre suas próprias bases epistemológicas. Para o(a) pesquisador(a) isso
significa estar atento(a) a suas escolhas e as consequências delas, estar ciente de suas posições
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A LA é um campo de investigação bastante amplo que contempla diferentes vertentes epistemológicas, ou
seja, existem pesquisadores em LA que partem de outras concepções de linguagem e pesquisa. Falo aqui
somente no ramo da LA ao qual me filio, a LA INdisciplinar ou mestiça (Moita Lopes, 2006).
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políticas, e problematizar suas próprias práticas. Ao colocar-me como fã e pesquisadoraparticipante, busco aqui uma reflexão não só da temática da pesquisa, mas das minhas
próprias práticas de fã e de pesquisadora, entendidas como inseridas em um contexto social
mais amplo que une o local e o global14. Essa ênfase na reflexão está associada ao pensamento
pós-moderno, que busca sempre a desconstrução das normas estabelecidas.
De acordo com Bauman (2007), a pós-modernidade é um estado de espírito “daqueles
que tem o hábito (ou seria uma compulsão?) de refletir sobre si mesmos” (p.vii). Ele critica os
ideais da modernidade na medida em que procura reencantar o mundo que esta desencantou
(idem: x), ou seja, desconstruir a racionalidade, abandonar a busca pela ordem rígida e
recolocar a contingência como natural.
A pesquisa pós-moderna (interpretativista) não está preocupada com generalizações,
pois considera que estas não são úteis para o entendimento das práticas sociais
contemporâneas, quaisquer que elas sejam – e nem eram no passado. As grandes narrativas
universais que buscam explicar a natureza e a sociedade são típicas da modernidade, e não se
encaixam no pensamento atual, chamado por muitos de pós-moderno, que critica os ideias da
modernidade. As ideias homogeneizantes da modernidade, a “crença em uma racionalidade e
em significados anteriores ao discurso e à história, acreditando na possibilidade de verdades
universais, produto de uma racionalidade a-histórica, que levariam ao progresso e ao
desenvolvimento” (Moita Lopes, 2006a: 24) são questionadas e buscam-se novas formas de
conhecimento que tragam de volta para o conhecimento acadêmico/científico aqueles que
foram esquecidos pela modernidade, focando no contingente, situado e particular. No
pensamento pós-moderno é a pluralidade, variedade e ambivalências que são tidos como
fundamentais para a condição social, ao invés da universalidade e monotonia da modernidade;
a sociedade é um caleidoscópio de ações e interações variadas e momentâneas, e não um
sistema unificado e integrado como no pensamento modernista; os ambientes sociais são
criados pelas ações das pessoas, não necessariamente regulados por instituições, diferente da
concepção moderna na qual os sujeitos e ações ganham significado pelo papel que
desempenham na totalidade (Rampton, 2006a). É claro que a pós-modernidade não substituiu
totalmente a modernidade, mas há uma grande tendência para esse novo tipo de entendimento
do mundo.
O sujeito da ciência pós-moderna não é o sujeito descorporificado e homogêneo da
modernidade, mas um sujeito cujos atravessamentos identitários de classe, gênero, raça,
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Uma discussão mais aprofundada dessa dupla identidade de pesquisadora e fã pode ser vista no capítulo 4.
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desejo sexual etc. são relevantes para o conhecimento e a pesquisa, e cujas vozes devem ser
valorizadas. Deseja-se a “renarração ou redescrição da vida social como se apresenta, o que
está diretamente relacionado à necessidade de compreendê-la” (Moita Lopes, 2006b: 90) e
implica a possibilidade de pesquisar contextos que não são os tradicionais, geralmente
associados a instituições como a escola15. Esta pesquisa, assim, investiga um contexto ainda
pouco explorado nas pesquisas brasileiras, o universo de fãs, as próprias fãs e suas práticas
sociais, a partir de uma perspectiva socioconstrucionista, que será mais detalhada no capítulo
4.

15

Instituições como a escola ainda são o contexto provilegiado pelas pesquisas em LA, principalmente sua
corrente mais tradicional. Processos de ensino-aprendizado e formação de professores são alguns dos temas mais
recorrentes nesses trabalhos. Por outro lado, também há pesquisas no contexto escolar que fogem dessas
temáticas e buscam justamente “re-narrar a vida social”.
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1. Introdução
Desde seu surgimento, a internet é alvo de interesse tanto da parte das pessoas comuns
que a usam das mais diversas formas quanto de pesquisadores que buscam entender como
essa ferramenta funciona e que impactos tem na vida das pessoas.
Atualmente a internet é usada para diversos propósitos, sendo um dos mais
importantes o chamado social networking. Através das diversas redes sociais disponíveis
(Orkut, Facebook, Livejournal, Tumblr, etc.), os usuários conectam-se uns aos outros com
diversos objetivos. Essas redes permitem novas formas de conexão entre as pessoas e,
portanto, novas formas de relacionamentos.
Usar essas ferramentas digitais é uma habilidade essencial para quem quer estar
inserido no mundo contemporâneo, no qual cada vez mais as coisas são feitas através de
computadores (e celulares, tablets e outros aparelhos eletrônicos) e da internet. A internet em
banda larga, que permite uma conexão rápida, assim como a possibilidade de acessá-la de
forma móvel, faz com que grande parte das pessoas esteja constantemente interagindo nos
ambientes digitais, principalmente os(as) jovens. No caso das fãs, foco dessa pesquisa, isso
significa uma grande facilidade de estar presente nos espaços online onde se reúnem.
Significa também saber como esses espaços funcionam, e como participar deles, ou seja,
implica um tipo de letramento que vai muito além da capacidade de decodificar um texto
escrito, que é a forma tradicional de entender o processo de leitura. É sobre esses novos
letramentos que falarei na primeira parte desse capítulo. Na segunda parte discutirei as
práticas das fãs nesses ambientes digitais.

3.2. Novos letramentos
A habilidade de ler e escrever é intensamente valorizada em nossa sociedade, e há
grande preocupação por parte dos governos, escolas, professores e pais em prover às futuras
gerações esses conhecimentos. No entanto, a noção de letramento geralmente entendida nas
instituições de ensino é mais restrita do que o que chamo de letramento neste trabalho. É
necessário, portanto, definir e esclarecer os conceitos aqui usados.
Primeiramente diferencio letramento de alfabetização, entendendo o último como a
capacidade de decodificar as letras escritas em palavras, foco dos anos iniciais de
escolarização, geralmente de forma descontextualizada. Paulo Freire, em Pedagogia do
Oprimido (1983 [1970]), buscou ampliar a ideia de alfabetização de modo a articular a
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educação e a capacidade de ler e escrever às questões de relações de poder na sociedade.
Assim, ler e escrever não são meramente decodificação de símbolos, mas parte de ações
sociais, e aprender a lidar com textos faz parte do entendimento do mundo e de como as
sociedades são desigualmente organizadas. Esse conhecimento é necessário, portanto, para
que os indivíduos possam agir de formas mais conscientes e eficientes na busca de seus
direitos e como meio de combater a opressão. Assim, entendo letramento como ação não só
educacional, mas também, e principalmente, social e política.
O letramento ensinado e valorizado na escola nem sempre enfatiza as questões
políticas que ele envolve, usando textos principalmente como fornecedores de informações de
forma supostamente neutra, ou seja, não é discutido, em geral, que discursos e visões de
mundo orientam a produção dos textos usados nos contextos escolares, ou em que contextos
esses textos e essas ações se inserem em uma perspectiva social mais ampla. Além disso, o
ensino escolar tradicional valoriza os textos escritos acadêmicos e literários (dentro de uma
certa visão de literatura, a literatura dos ‘clássicos’, que não inclui a literatura de massa que é
foco de interesse das fãs), e pouco fala de textos imagéticos ou digitais, por exemplo. No
entanto, os(as) alunos(as) (e as pessoas em geral) interagem com textos desse tipo todo o
tempo em suas práticas cotidianas. Nessa visão restrita de leitura, o discurso do senso comum
é de que, hoje em dia, as pessoas pouco leem, o que, acredita-se, reflete negativamente em
suas habilidades de leitura e escrita. Entretanto, considerando a leitura de uma perspectiva
mais ampla, esse discurso não se sustenta, já que as pessoas estão constantemente em contato
com textos dos mais diversos tipos, e engajando-se, principalmente nas redes sociais, em
diversos tipos de escrita e leitura, que no caso das fãs é ainda mais contundente, como será
explorado nas seções seguintes.
O propósito aqui não é propriamente fazer uma crítica ao sistema de ensino, embora
ache que isso seja de extrema importância, mas contextualizar as práticas de letramento que
discutirei ao longo desse trabalho16. Os chamados novos letramentos, principalmente os
letramentos digitais, não são os letramentos ensinados na escola, mas sim aqueles que as
pessoas aprendem sozinhas ou com seus pares ao usar a internet e outras ferramentas digitais.
Esses letramentos são relevantes menos pela tecnologia que usam e mais pelo novo ethos que
os compõe (Moita Lopes, 2012), e que será discutido adiante.
Assim como qualquer ação social, esses letramentos estão inseridos em contextos
culturais, sociais e históricos e são perpassados por vários Discursos (Lankshear & Knoble,
16

Para uma interessante discussão da questão do letramento e como ele é tradicionalmente entendido no âmbito
escolar tradicional e crítica desse modelo, ver Gee, 2004.
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2011: 13). Gee (2005) usa Discurso (com letra maiúscula) para referir-se a modos de estar no
mundo que integram identidades, ou seja, associações socialmente aceitas de formas de usar a
linguagem, pensar, valorar, agir e interagir que identificam um certo grupo. Já discurso (com
letra minúscula) refere-se à linguagem em uso. Assim, as pessoas leem e escrevem
diferentemente em diferentes práticas sociais, e esses diferentes modos de usar a linguagem
são parte de diferentes formas de ser e agir (Lankshear & Knoble, 2011: 13).
Para tratar de letramentos digitais, é necessário definir o que entendo pelo termo.
Como já dito, letramentos referem-se a diversas práticas sociais que envolvem a linguagem,
seja ela de que tipo for (escrita, oral, visual, digital etc.), e que organizam as ações das
pessoas de acordo com certas regras que são socialmente estabelecidas – e que, portanto,
podem ser modificadas. Os ‘novos letramentos’ referem-se a tipos de letramentos que são
típicos do mundo contemporâneo e que envolvem as novas tecnologias. No entanto, não é o
fato de envolverem novas tecnologias que fazem com que esses letramentos sejam ‘novos’,
mas sim o fato de que essas novas tecnologias trouxeram mudanças significativas na forma de
ver e entender o mundo. Os ‘letramentos digitais’, então, envolvem dois tipos de habilidades:
a de usar as ferramentas tecnológicas (dominar comandos) e a de entender as novas práticas
que essas possibilitam (dominar ideias17).
Bawden (2008) entende os letramentos digitais como “um arcabouço que integra
diversos outros letramentos e habilidades, embora não seja necessário incluir todos” (p.28) e
propõe quatro componentes: fundamentos, conhecimentos prévios, competências centrais, e
atitudes e perspectivas. O primeiro componente se refere à ‘decodificação’ dos textos e às
habilidades tecnológicas relacionadas ao uso do computador. O segundo envolve o
conhecimento do mundo da informação, assim como da forma em que as informações estão
inseridas nos contextos digitais. O terceiro componente envolve diversas competências
necessárias para agir nos ambientes digitais: ler e entender formatos digitais (e outros), criar e
comunicar informações digitais, avaliar as informações encontradas, organizar o
conhecimento de formas coerentes etc. Por último, as atitudes e perspectivas se relacionam à
forma como as pessoas integram esses letramentos em suas vidas sociais, de modo a usar o
que se aprende em contextos específicos de acordo com os interesses e necessidades de cada
um.
Os letramentos digitais, então, podem ser compreendidos de forma ampla como “a
habilidade de entender e usar informações em múltiplos formatos de várias fontes quando

17

Tradução minha para ‘mastering keystrokes’ e ‘mastering ideas’ (em Gilster, 1997).

29

apresentadas via computadores” (Gilster: 1997, apud Bawden, 2008: 19). Mas, conforme já
apontado, isso significa, além da tecnologia, um novo ethos – uma nova forma de entender e
se relacionar com as informações e uns com os outros (os(as) participantes das práticas de
letramentos).
Segundo Lankshear & Knoble (2011) os novos letramentos são novos em dois
sentidos: um sentido paradigmático e um sentido ontológico. O sentido paradigmático se
refere a uma nova forma de se pensar (e pesquisar) os letramentos, a partir de uma abordagem
sociocultural. Já o sentido ontológico envolve novas formas de se entender a natureza dos
letramentos, o que significa que “ocorreram mudanças na natureza e na substância dos
letramentos que estão associadas a mudanças mais amplas nas tecnologias, instituições, mídia
e economia, e com o movimento rápido em direção a uma escala global de manufatura,
finanças, comunicação etc.” (p.28). Os autores desdobram esse sentido ontológico da nova
natureza dos letramentos em duas partes: os novos letramentos são novos fenômenos (textos
pós-tipográficos) que envolvem a transformação de práticas sociais, e envolvem também um
novo ethos, uma nova configuração de valores e entendimentos do que os letramentos são.
Na perspectiva paradigmática, os novos letramentos estão associados a uma nova
conjuntura histórica e a um novo paradigma social pós-moderno (pós-industrial). É claro que
esse novo paradigma não substitui o anterior, mas há uma mudança significativa de foco que
faz com que seja possível falar em uma mudança em curso, que pode ou não se estabilizar no
futuro. Como já discutido no capítulo 2, o paradigma da modernidade foca em “ideias de
singularidade, centralidade, fechamento, e individualização”, enquanto o paradigma pósmoderno tende à “multiplicidade, flexibilidade, dispersão e não-linearidade” (idem: 52). Essas
novas ideias configuram novos discursos (e Discursos), e novas práticas sociais que são
particularmente visíveis nos letramentos digitais, como nas práticas de fãs que serão
discutidas na seção seguinte.
A perspectiva ontológica dos novos letramentos envolve duas dimensões: a técnica e o
ethos. Em relação à técnica, a digitalidade é central, e permite novas formas de geração,
comunicação e negociação de significados. As tecnologias digitais ampliam as formas de
geração de textos mesmo para quem tem pouca familiaridade com a linguagem
computacional. Qualquer fã pode criar uma página na internet ou um perfil na rede social
Livejournal e usá-los para interagir com outras fãs. As possibilidades de comunicação
também foram ampliadas; as fanfics que antes eram impressas e distribuídas em convenções
ou pelo correio para um pequeno número de fãs hoje podem ser compartilhadas com milhares
de pessoas através dos diversos sites e redes sociais usados pelas fãs. Finalmente, a
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negociação e interação entre as pessoas são facilitadas pelas tecnologias digitais. Nas
comunidades de fãs online pode-se discutir um assunto de interesse com um grande número
de pessoas; fãs podem colaborar umas com as outras para produzir uma fanfic usando e-mails,
chats ou googledocs; ou simplesmente comentar a postagem de outra fã.
O novo ethos dos novos letramentos diz respeito a novas formas de organização das
ações cotidianas, caracterizadas por uma intensificação da interatividade, participação,
colaboração e distribuição de expertise e inteligência (Lankshear & Knoble, 2011). Isso está
relacionado a um mindset emergente, uma forma de ver o mundo possibilitado pelo
entendimento de que as novas tecnologias trouxeram novas possibilidades de interação e
relacionamentos. Lankshear e Knoble (2007) distinguem o mindset tradicional (chamado
mindset 1), que vê o mundo como essencialmente o mesmo apesar de mais tecnologizado, do
mindset 2 a partir de algumas características.
O mindset 1 opera com uma concepção de mundo da perspectiva industrial de
produção. O valor das coisas é definido pela sua escassez e pelo controle de alguns poucos. O
foco é na inteligência individual, e a autoridade e expertise está nos indivíduos e nas
instituições. Já o mindset 2 opera em uma perspectiva pós-industrial. É a dispersão que é
valorizada, pois essa funciona como um catalisador na geração de ideias e redes nas quais um
grande número de pessoas se envolve. Foca-se na inteligência coletiva e na autoridade e
expertise compartilhada entre os diferentes indivíduos.
Essas diferenças em relação à visão de produção (industrial ou pós-industrial), tipo de
inteligência privilegiado (individual ou coletiva) e na noção de autoridade (localizada nos
indivíduos ou distribuída entre eles) se relacionam aos diferentes modos de organização e
ação na internet (Lankshear & Knoble, 2011), chamados de Web 1.0 e Web 2.0, de modo que
o mindset 1 está associado à Web 1.0 e o mindset 2 à Web 2.0. O termo Web 2.0 foi cunhado
por O’Reilly (2005) para nomear um novo modo de desenvolver e usar as tecnologias digitais
para interagir uns com os outros, focando em participação online, networking e colaboração,
típicas do novo mindset (Davis & Merchant, 2009). Assim, na Web 1.0 a lógica é a de
produção, de lançar um produto no mercado, enquanto que a Web 2.0 funciona com a lógica
do consumo, ou seja, os produtos são frutos de colaboração entre os produtores e as pessoas
que o utilizam, que geram conteúdos e fazem modificações de acordo com os interesses da
coletividade (Lankshear & Knobel, 2006).
Davis e Merchant (2009) descrevem quatro características típicas da Web 2.0:
presença, modificação, conteúdo gerado pelo(a) usuário(a) e participação social.
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Exemplificarei essas características através de uma das ferramentas usadas pelas fãs, o
Livejournal (LJ).
A presença na Web 2.0 se refere à possibilidade dos(as) usuários(as) se apresentarem
através de uma identidade online, que pode envolver um perfil, um avatar (uma imagem
associada ao usuário) ou uma combinação dos dois. No caso do LJ, as fãs podem criar seu
próprio LJ (ou mais de um, se assim desejarem) com um nome escolhido por elas (username).
Além disso, podem criar ou selecionar ícones que usam junto com suas postagens para se
identificar ou identificar certos interesses (por exemplo, uma imagem de um personagem de
uma série televisiva). A cada postagem no LJ e a cada interação com os(as) outros(as), a fã
vai construindo sua identidade.
O LJ também permite à fã modificar – personalizar – seu LJ. Além de oferecer uma
variedade de layouts já prontos que podem ser escolhidos, a fã pode também customizar
fonte, fundo, cores, organização etc. da forma que quiser. Também é possível criar links para
diferentes programas e redes sociais, como a importação de vídeos do YouTube, posts do
Tumblr18 etc., de forma a construir uma presença da web que passa por todos esses espaços.
A Web 2.0 é baseada em conteúdos gerados internamente pela comunidade de
usuários(as). São as fãs que criam seus LJs e as comunidades dentro do LJ nas quais
interagem. São elas que postam fanfics, arte, resenhas etc., que fazem com que o LJ seja uma
ferramenta de interação e compartilhamento de seus interesses. Nesse sentido, “as usuárias da
Web 2.0 são produtoras além de consumidoras” (idem: 5). Essa não separação entre produtor
e consumidor é típica do(a) usuário(a) da Web 2.0, quem vêm sendo chamados(as) de
“prosumidores(as)” (Gómez Cruz, 2008; Moita Lopes, 2010).
Finalmente, a última característica diz respeito à possibilidade de participação de
diversas formas nas plataformas da Web 2.0. Como já mencionado, as fãs podem criar seu LJ
e postar diversos tipos de conteúdos, além de poder comentar posts de outras fãs, criar e
participar de comunidades do LJ e desenvolver relacionamentos com outras fãs através dessas
e outras plataformas, de forma mais ou menos ativa de acordo com os interesses de cada uma.
Assim, as fãs são “simultaneamente performers e platéia” (Davis & Merchant, 2009: 6).
Em relação ao fandom, o novo ethos envolve, portanto, um engajamento duradouro
com diversas práticas compartilhadas com outras fãs. Essas práticas envolvem
“construir, obter recursos e manter coletivamente espaços interativos, sejam face-a-face,
virtuais, ou combinações dos dois, onde participantes podem contribuir com e utilizar uma
gama de recursos e modos de construir e encenar identidades baseadas em interesses, em
colaboração com outros” (Lankshear & Knoble, 2011: 82-83).
18

O Tumblr é outra rede social usada pelas fãs. Esta e outros espaços de fãs serão discutidos na seção 4.3.
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Assim, as fãs desenvolvem modos de ser e agir dentro de uma coletividade, em práticas
sociais compartilhadas com outras fãs através dos ambientes online, “desenvolvendo as
condições e o terreno para seus engajamentos baseados nos seus interesses como um
empreendimento” (idem: 83). Um exemplo disso é a Organization for Transformative Works
(OTW), que será discutida posteriormente.
É importante lembrar, no entanto, que o novo ethos descrito para os novos letramentos
não se restringe aos ambientes digitais. Essas mesmas características de participação,
colaboração e interação existiam nas práticas das fãs antes da internet (Jenkins, 1992); a
tecnologia (e, especificamente, a Web 2.0 e suas diversas forma de interação) apenas ampliou
as possibilidades de participação para além de um espaço geográfico específico.
Nesses espaços de letramentos possibilitados pela tecnologia, apropriados de formas
participativas pelas fãs, elas constroem suas práticas e sua cultura em uma escala global que
antes não era possível, e são esses aspectos do mundo das fãs que discutirei na seção a seguir.

3.3. Estudos sobre fãs
Desde a década de 90, muitos trabalhos sobre fãs e sua cultura vêm sendo produzidos,
com diferentes perspectivas e abordagens, refletindo a grande diversidade do tema e a
multiplicidade de pessoas envolvidas. Nesta seção, apresento algumas reflexões acerca das
atividades de fã, amparadas por estudos acadêmicos, que julgo mais pertinentes para o
trabalho aqui desenvolvido, assim como minhas próprias contribuições. O aqui exposto,
portanto, é apenas uma pequena parte das discussões sobre o tema.
Primeiramente discuto o fandom como cultura de participação. No livro Textual
poacher: television fans and participatory culture, de 1992, considerado um dos mais
importantes trabalhos sobre fãs, Henry Jenkins apresenta uma visão ampla e positiva do
mundo das fãs e as diversas formas com as quais interagem com os textos que as cativam e
umas com as outras, que uso como base para explorar este universo das fãs. Em seguida
apresento alguns aspectos da cultura de fãs relevantes para entender as atividades das fãsparticipantes, como fanfiction, fandom como letramento e espaços online como espaços de
afinidade. Por último, discuto algumas pesquisas brasileiras publicadas na última década de
modo a explicitar o que o presente trabalho pretende trazer de novo.

3.3.1. Fandom e a cultura de participação
Em um dos primeiros livros publicados sobre o tema dos fãs, Jenkins (1992) apresenta
o que ele chama de cultura de participação, que engloba diversas práticas de produção
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artística de fãs baseados em textos existentes (com foco, no livro, nos fandoms de séries
televisivas). Ele explora as motivações e interações das fãs de uma perspectiva êmica, já que
ele se apresenta também como fã engajado nessas atividades.
Apesar de ter sido escrito antes da popularização da Internet, as práticas descritas no
livro continuam bastante atuais; a internet apenas facilitou e ampliou o acesso das fãs aos
tipos de participação que Jenkins descreve. O “mundo de fim de semana”19 do qual ele fala
passou a integrar o dia-a-dia das fãs, embora para muitas ainda separado de suas vidas e
identidades offline.
O livro apresenta e discute cinco níveis distintos porém interconectados da cultura de
fãs: “sua relação com um modo particular de recepção, seu papel em encorajar um ativismo
por parte da audiência, sua função como comunidade interpretativa, suas tradições de
produção cultural particulares e seu status como comunidade social alternativa” (p.1-2).
Inspirado por movimentos dentro das ciências sociais como os estudos feministas, gays e
étnicos, que buscavam sair de perspectivas generalistas sobre cultura, Jenkins traz para seu
trabalho não só o estudo de campo, mas também suas próprias experiências e vivências como
fã. Segundo ele, para poder realmente conversar com a comunidade de fãs é necessário uma
maior aproximação entre acadêmicos e seus sujeitos, ao invés do distanciamento tradicional
na qual os primeiros se colocam como detentores do conhecimento. Assim, Jenkins quer
participar do processo de redefinição da identidade pública do fandom, usar sua autoridade
institucional para desafiar os estereótipos existentes e encorajar um maior conhecimento da
riqueza da cultura de fãs (p.7). Rejeitando a ideia de fãs como consumidores(as)
alienados(as), Jenkins descreve as fãs (no contexto estadunidense que estuda, essas fãs são em
sua maioria mulheres brancas de classe média) como produtoras ativas que se apropriam de
textos populares para servir a seus próprios interesses. As fãs envolvidas na cultura de
participação não são meras consumidoras de produtos culturais, mas engajam-se ativamente
em diversas práticas, como escrever fanfics, publicar fanzines, produzir fanvids20, ou até

19

O “mundo de fim de semana” é o modo como algumas fãs descreviam suas atividades nas convenções de fãs
das quais participavam. Antes da internet e da possibilidade de contato constante e quase imediato com outras
fãs, era somente durante esses eventos (geralmente em finais de semana) que as fãs tinham a oportunidade de se
reunir com outras pessoas que partilhavam seus interesses, sendo, portanto, algo que estava à parte das suas
vidas cotidianas.
20
Fanzines são revistas elaboradas por fãs, vendidas a custo de produção, em geral para compartilhamento de
fanfics ou arte produzidas por fãs. Antes da internet, as zines eram a principal forma de distribuição e circulação
de fanfics; hoje, as zines são em sua maioria virtuais (e-zines). Fanvids, como já mencionado na nota 3, são
vídeos produzidos por fãs que juntam música e imagens para contar uma história. Antes das tecnologias digitais
a produção de vids era bastante complicada, exigindo conhecimento e equipamentos eletrônicos específicos.
Com os novos programas de vídeo e a disponibilidade de arquivos digitais, essa prática se tornou muito mais
acessível, fácil e barata.
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mesmo reunir-se para assistir e fazer comentários sobre seus programas de televisão favoritos,
o que as torna participantes da comunidade de fãs. Além disso, através dessas práticas, as fãs
podem explorar e questionar as ideologias da cultura de massa.
Em relação ao modo de recepção, Jenkins contesta a suposição do senso comum de
que as fãs se interessam por textos que estão fora dos padrões julgados de “bom gosto”.
Sendo o “gosto” socialmente construído, a separação entre o que é dito ‘bom’ ou ‘ruim’ serve,
muitas vezes, para estabelecer e manter distinções de classe (p.16), ou seja, entre os que são
ou não “cultos”. Nesse sentido, “as distinções de gosto determinam não só formas de cultura
desejáveis e indesejáveis, mas também formas desejáveis e indesejáveis de se relacionar com
artefatos culturais, de estratégias de interpretação e de estilos de consumo” (idem). As fãs, ao
tratarem objetos da cultura tidos como sem valor pelo senso comum como algo merecedor de
interesse, engajamento e discussão, são vistas como Outros que “devem ser mantidas à
distância para que o gosto de fã não polua a cultura aceita” (p.19). A recepção do texto e os
sentidos que são criados a partir dele são compartilhados com outras fãs que também têm um
envolvimento afetivo com ele. O texto em si é, assim, o ponto de partida do processo de
consumo, não sua finalidade (p.278).
O envolvimento das fãs com o texto é ativo e participativo, e inclui práticas de
interpretação e crítica particulares (p. 278). Além da escolha do material, as fãs também se
diferenciam pelo tipo de leitura que fazem dele, apropriando-o de diversas formas. Ele se
utiliza do conceito de poaching de Michel de Certeau (1984) como metáfora para o trabalho
das fãs de produzir significado a partir de um texto da qual não são “donas”, e que, portanto,
pode ser contrário aos esperados pelos produtores dos textos. A noção de poaching é uma
teoria de apropriação que questiona o poder institucional que valoriza uma leitura acima de
todas as outras, e enfatiza o processo de construção de significado e a fluidez das
interpretações populares. A leitura das fãs é social, desenvolvida dentro da comunidade
interpretativa na qual se engajam; “a interpretação individual é moldada e reforçada através de
contínuas discussões com outras fãs” (p.45). Cada fã (e cada comunidade interpretativa de
cada fandom) pode criar suas próprias leituras, mesmo que não sejam sancionadas pelos
supostos “donos” do texto. O meta-texto produzido pelas fãs embaça a distinção entre
leitor(a) e escritor(a), desenvolvendo o texto original para muito além do cânone “oficial”21.
21

Chama-se de ‘cânone’ os aspectos do texto-fonte que estão textualmente presentes, ou seja, o que é
apresentado como fato no texto, em relação aos personagens, eventos e o universo criado nele. Baseado nesse
cânone as fãs então criam suas interpretações sobre o texto. Mas esse cânone não é necessariamente restritivo, no
sentido em que as fãs podem conscientemente afastar-se dele para satisfazer seus interesses, como ignorar certos
aspectos indesejáveis (principalmente a morte ‘oficial’ de um personagem).
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Embora Jenkins não foque muito nos aspectos antagônicos do fandom, é importante
lembrar que há divergências entre essas leituras e há hierarquias dentro dos fandoms. Johnson
(2007) discute o que ele chama de “fan-tagonismo”, quando facções de fãs dentro de um
mesmo fandom competem pela hegemonia interpretativa do texto. Não há, portanto, uma
única comunidade interpretativa, mas múltiplas comunidades, cada uma construída por um
conjunto de fãs, que podem ser mais ou menos antagônicas. As ship wars (guerra de casais),
discutidas adiante, são um bom exemplo dessas divergências.
A atividade das fãs também pode ser entendida como um ativismo de consumo, na
medida em que muitas fãs se engajam em discussões com os produtores dos textos, e são cada
vez mais consideradas como um mercado importante. Jenkins enfatiza as ações coletivas das
fãs para defenderem seus interesses, como campanhas contra o cancelamento de certas séries
televisivas nos Estados Unidos. Por outro lado, o aumento da visibilidade das fãs mercantiliza
esse envolvimento. Hills (2002) argumenta que a experiência das fãs é inerentemente
contraditória, já que elas ao mesmo tempo consomem os produtos dos quais são fãs e
expressam crenças anti-comerciais (p.44). Diferente de Jenkins, então, Hills problematiza a
relação entre produtores e fãs; “fãs-consumidores não são mais vistos como excêntricos, mas
como consumidores leais a serem criados, onde possível, ou a serem cortejados” (p.36).
As diversas produções artístico-culturais das fãs seguem certas normas estéticas que
vêm sendo desenvolvidas ao longo da história; “o fandom gera seus próprios gêneros,
desenvolve instituições alternativas de produção, distribuição, exibição e consumo” (Jenkins,
1992: 279). Os valores estimados pelas fãs são os de criatividade e colaboração, minimizando
a distinção entre artistas e consumidores(as) prevalente na indústria cultural tradicional e
criando prosumidores(as).
Finalmente, o fandom funciona como uma comunidade social alternativa onde pessoas
com interesses comuns podem interagir de várias formas. Além disso, o fandom pode servir
como um espaço no qual fãs podem discutir questões sobre sexualidade, gênero, racismo,
colonialismo etc. (p.283). Alguns desses aspectos serão mais detalhados na seção seguinte.
O engajamento com o fandom implica um envolvimento emocional que não existe
para os telespectadores casuais. Segundo Jenkins, “a diferença entre assistir uma série e
tornar-se um fã está na intensidade do seu envolvimento intelectual e emocional. Assistir
televisão como fã envolve diferentes níveis de atenção e evoca diferentes competências de
leitura” (p.56). Nesse sentido, o fandom é “uma instituição de teoria e crítica” (p.86), onde
“avaliações e interpretações em competição são propostas, debatidas e negociadas e onde
leitores especulam sobre a natureza da mídia de massa e sua própria relação com ela” (idem).
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Volto a salientar, no entanto, que falar de fãs envolve uma infinidade de práticas e
tradições. Jenkins indica que há uma clara distinção de gênero no fandom. Mulheres,
conforme já apontado, são maioria em fandoms televisivos, de filmes e livros populares
(como Harry Potter e Crepúsculo), enquanto os homens são maioria nos fandoms de
videogames, livros de ficção científica, quadrinhos e esportes, embora eu acredite que esse
binarismo tradicional venha diminuindo nos últimos anos. Como este trabalho foca nas
práticas de mulheres em fandoms tipicamente associados a uma grande presença de mulheres,
não discutirei aqui as especificidades das práticas de fãs masculinos.

3.3.2. Fanfiction e slash fiction
Uma das mais importantes e expressivas formas de participação e engajamento das fãs
são as fanfics. Conforme já discutido, nas fanfics as fãs se utilizam de personagens e
universos pré-existentes para criar suas próprias histórias, com qualquer enfoque que
desejarem. Geralmente contam com uma editora (beta reader), que as auxiliam no
desenvolvimento do texto, conforme ocorre nas publicações tradicionais. No entanto, ao
contrário do mercado editorial tradicional, no qual autores(as) em potencial têm que passar
por um processo de aceitação/rejeição e adequação, no universo de fãs qualquer pessoa pode
escrever o que quiser, do modo como quiser. Apesar de existirem subgêneros e convenções
estabelecidas, há liberdade para experimentação, e nenhum assunto, tema ou estilo é, em
princípio, proibido22.
Jenkins (1992) descreve dez tipos de interpretação, apropriação e reconstrução que as
fãs fazem do texto-fonte em suas histórias, alguns das quais apresento a seguir. Essa lista não
é exaustiva ou exclusiva, ou seja, fics podem se encaixar em diversas categorias ao mesmo
tempo, mas é útil para entender como as fãs constroem suas narrativas de forma geral.
Recontextualização: essas fics buscam preencher lacunas deixadas pelo texto-fonte de
diversas formas. Elas podem focar em acontecimentos que são meramente mencionados,
explorar a motivação dos personagens em determinadas situações que não são
satisfatoriamente dadas no texto, criar cenas para conectar eventos etc.
Refocalização: aqui, personagens secundários tornam-se o foco da história. Muitas vezes
esses personagens escolhidos são os marginalizados pelo texto, principalmente mulheres e
não-brancos. “Fãs escritoras recuperam experiências femininas das margens dos textos

22

É claro que, dentro dos fandoms, há espaços mais ou menos abertos, e não necessariamente toda história será
bem aceita por qualquer comunidade de leitoras, mas o potencial existe para cada fã escrever (e publicar) o que
quiser.
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centrados no masculino, oferecendo às leitoras o tipo de mulheres heróicas ainda raramente
mostradas na cultura popular; suas histórias problematizam questões feministas sobre
autonomia, autoridade e ambição feminina” (Jenkins, 1992: 167).
Personalização: fãs podem diminuir a distância entre o universo ficcional do texto e suas
próprias experiências, muitas vezes criando personagens que constroem uma idealização delas
mesmas, as chamadas “Mary Sue”. Esse tipo de personagem autobiográfico é bastante
controverso dentro dos fandoms, sendo frequentemente considerada “uma criação que requer
pouca imaginação ou esforço” (Vargas, 2005: 28), tipicamente ligada a autoras jovens.
Intensificação emocional: fãs muitas vezes focam em momentos de crise nas narrativas dos
textos, já que aspectos emocionais e psicológicos são importantes na construção dos
personagens coletivamente elaborados. Um dos subgêneros dessa intensificação emocional é
o chamado hurt/comfort (dor/conforto), no qual a dor física ou emocional de um dos
personagens é uma catarse que serve como catalizador para o desenvolvimento do
relacionamento com outro(s), relacionamento este que pode ser romântico/sexual ou não.
Erotização: muitas fãs buscam explorar aspectos eróticos/sexuais dos personagens para além
do apresentado no texto. Neste, a sexualidade dos personagens geralmente é uma questão
menor na narrativa, usada em determinados momentos para desenvolver a história, raramente
se estendendo por mais de um episódio, e foca principalmente em personagens externos (o
“interesse romântico da semana”). Nas fanfics, por outro lado, os personagens do texto
desenvolvem um relacionamento mais duradouro uns com os outros, sendo esse
relacionamento o foco da narrativa.
Acrescento a essa lista duas outras categorias que tenho visto com frequência nos
ambientes online dos quais participo:
Genderswapping/genderbending (troca de gênero): nesse tipo de fic o gênero de um ou mais
personagens são trocados, explorando assim as construções de gênero tanto na sociedade
como um todo quanto no universo ficcional específico da narrativa. Incluo aqui fics que lidam
com personagens construídos pelas fãs como transexuais, tanto MTF (male-to-female) quanto
FTM (female-to-male). Pode-se considerar essa prática como uma tentativa das fãs de
reinventarem os personagens, aproximando-os das suas próprias experiências femininas.
Crack: essas fics são uma forma de brincar com as convenções narrativas do universo das fãs.
São histórias humorísticas, sem a menor pretensão de serem levadas a sério, que
propositadamente lidam com situações absurdas ou clichês dos mais variados tipos.
Dentro das fanfics, as fãs organizam três categorias principais: gen, het e slash (Busse
& Hellekson, 2006). O primeiro (gen, de general) denomina histórias em que não há um foco
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especifico em relacionamentos românticos entre os personagens. No caso da fics het (de
heterosexual), a história gira em torno de um relacionamento heterossexual, presente no texto
ou imaginado pela autora. Finalmente, slash23 foca o relacionamento entre personagens do
mesmo sexo, geralmente não presente no texto, mas extrapolado a partir de um subtexto
homoerótico percebido pelas fãs.
O aspecto romântico/sexual é um componente bastante enfatizado pelas fãs em suas
histórias, de forma mais ou menos explícita, como forma de explorar sua sexualidade de
modos geralmente não sancionados pela sociedade conservadora tradicional, que desautoriza
o desejo feminino. Como muitas fãs escrevem narrativas de romances que não estão presentes
no texto-fonte, a escolha dos personagens a serem ‘pareados’ é, às vezes, bastante
controversa, principalmente quando o texto apresenta diversas possibilidades. Muitas fãs têm
o que se chama de OTP – one true pairing (um único casal) – e leem somente histórias que
contenham um relacionamento afetivo/sexual sobre esse casal dentro do fandom (Busse &
Hellekson, 2006). Comunidades de fãs são frequentemente organizadas em torno dos casais
escolhidos, e fics geralmente explicitam de início qual(is) o(s) casal(is) abordado(s) (Driscoll,
2006). Alguns fandoms têm shipping wars (guerras de casais), onde pessoas que defendem
determinado casal entram em atrito com pessoas que defendem outro.
Muitos trabalhos acadêmicos enfatizam as fanfics como uma forma de subversão
feminista, principalmente as fics slash (Jenkins, 1992; Cicioni, 1998; Green, Jenkins &
Jenkins, 1998; Derecho, 2006; Driscoll, 2006). Na maioria das séries televisivas (americanas,
mas não só) os protagonistas são homens, com as personagens femininas relegadas a segundo
plano, como interesse romântico do protagonista, vilã estilo femme fatale, ou personagem
secundário subordinada ao protagonista (esposa, irmã, filha, etc.). Assim, as fãs escritoras
frequentemente se projetam nos protagonistas, embora também existam histórias centradas
nos personagens femininos, dando-lhes mais destaque e reconhecimento que nos textosfonte24.

23

O nome ‘slash’ origina-se do sinal ‘/’ usado pelas fãs entre os nomes dos personagens para indicar um
envolvimento romântico, por exemplo Kirk/Spock (da série Jornada nas Estrelas), embora atualmente use-se o
sinal ‘/’ para qualquer casal, homo ou heterossexual. Nos primórdios das fics slash, os relacionamentos
homoeróticos eram sempre imaginados pelas fãs para os personagens apresentados no texto como
heterossexuais. Hoje, no entanto, existem fandoms nos quais há no texto relacionamentos homoeróticos, como
no caso dos personagens Brian Kinney e Justin Taylor da série Queer as Folk US. O termo slash é geralmente
usado para casais homoeróticos masculinos, enquanto para o relacionamento entre duas mulheres usa-se o termo
femslash.
24
Ao usar as personagens femininas do texto em suas narrativas, as fãs frequentemente expandem essas
personagens, enfatizando suas motivações e desejos de formas que nem sempre existem nos textos originais,
geralmente centrados nos protagonistas masculinos. Nessas fics, a mulher deixa de ser somente um interesse
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Fãs escrevem fanfics com os mais variados propósitos, mas sempre explorando as
lacunas, contradições e pontas soltas deixadas no texto para (re)elaborar seu universo e
especular sobre seus personagens (Jenkins, 1992). O subgênero slash, em particular, postula
um relacionamento que explora questões de sexualidade e afetividade que é muitas vezes
apenas pano de fundo no texto. A leitura das fãs enfatiza questões pessoais dos personagens
ao invés da ação/aventura prevalente em certos tipos de séries televisivas25 (Cicioni, 1998).
Por serem escritas principalmente por mulheres, fanfics acabam sendo, de certa maneira, uma
forma de expressão muito associada a questões feministas. Através das fanfics e de discussões
com outras fãs, as “consumidoras [que] provavelmente se sentem frustradas e desapontadas
pela mídia de massa, talvez achando que as narrativas presentes na mídia não satisfazem seus
desejos ou não lhes dão os tipos de programas que querem” (Derecho, 2007: 71), têm a
oportunidade de “experienciar as narrativas que querem ao criá-las para si mesmas” (idem:
72).
Parte dessas experiências são relacionadas à sexualidade e intimidade dos
personagens, exploradas nas fics slash. A maior parte das escritoras de slash são mulheres
heterosexuais, mas também há grande quantidade de mulheres que se identificam como
lésbicas e bissexuais. Homens são raros, mas existem26. O que leva essas mulheres a
escreverem esse tipo de histórias, frequentemente sexualmente explícitas? Diversos
pesquisadores já abordaram esse tema. Trago aqui apenas algumas das considerações
propostas, já que este não é o foco desta pesquisa27.
Green, Jenkins & Jenkins (1998) dão voz às fãs para falarem de seu interesse em
escrever e ler slash. Uma das fãs expõe algumas razões pelas quais as fãs se identificam com
os heróis e não com as heroínas: no caso dos heróis “eles são os personagens principais” e
romântico para transformar-se em uma pessoa multidimensional e cativante com a qual a fã pode se identificar
(Jenkins, 1992).
25
Vale lembrar que grande parte dos programas televisivos apropriados pelas fãs são direcionados, pelo menos
teoricamente, a um público masculino, como é o caso de séries de ficção científica como Jornada nas Estrelas,
Stargate, entre outros.
26
Um fandom que, na minha experiência, tinha (tem) um grande número de homens escritores é a série britanica
Queer as Folk (existe uma versão americana da série, mas eu não participei muito de seu fandom). Esta série,
escrita por um homem gay, retrata a vida de três homens gays em Manchester, na Inglaterra, e atraiu uma grande
quantidade de fãs gays, lésbicas e bissexuais por conta desse tema, o que se refletiu, acredito, na diversidade de
fãs escritores(as). Além desse exemplo de participação masculina num universo majoritariamente feminino,
também tenho conhecimento de um fã que se declara heterossexual e escreve diversos tipos de fic, inclusive
slash. Embora obviamente possam existir muito mais, esses fãs, se existem, não parecem chamar atenção para
sua masculinidade e provavelmente são vistos no fandom como mulheres, já que esse é o gênero default (“todos
os escritores são mulheres até que se prove o contrário”).
27
A maior parte dos trabalhos acadêmicos sobre o tema envolve o slash propriamente dito. Trabalhos sobre
femslash são mais raros, talvez por se acreditar que não há nada de estranho em pessoas que se constroem como
lésbicas escreverem narrativas sobre relacionamentos lésbicos (mesmo que possa haver mulheres heterossexuais
escrevendo femslash).
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“fazem todas as coisas interessantes” (p.15), ou seja, eles são a razão da aventura; já no caso
das heroínas, por outro lado, a identificação é mais difícil, já que as mulheres, “tendo
internalizado os valores da cultura, podem achar que as mulheres são desvalorizadas por si só,
independente do script, e, portanto, a heroína se torna um objeto de identificação sem valor”
(idem) e, quando estas são construídas como poderosas através da sua beleza e sedução, elas
são alienantes para as mulheres comuns “já que representam valores que são não só difíceis de
alcançar mas também considerados obsoletos” (p.16). Nesse sentido, muitas fãs se identificam
como fãs do subgênero slash, não restrito a um fandom específico (p.10), na medida em que o
slash lhes permite explorar aspectos de sexualidade e relacionamentos interpessoais dos
protagonistas.
Mesmo dentro das fãs de slash, o subgênero não é isento de problemas, sendo as
questões mais controversas relacionadas a percepções de misoginia e homofobia (idem). Ao
centrar nos personagens masculinos, algumas fãs acabam por excluir as mulheres de suas
histórias, o que pode ser alienante para muitas fãs. Por outro lado, a construção de uma
identidade homoerótica para os personagens às vezes tende à homofobia, na medida em que
apagam as dificuldades enfrentadas por pessoas homossexuais (ignorando o contexto
homofóbico do universo ficcional – e real), ou se utilizando de caracterizações estereotipadas
da homossexualidade para enfatizar o que os personagens não são (os personagens têm um
relacionamento sexual “mas não são gays”) ou são (se determinado personagem é sensível,
então ele é “obviamente” gay). Além disso, os padrões de comportamento tradicionais são
frequentemente reiterados nas fics slash, com um dos personagens assumindo uma posição
‘feminina’ de submissão em relação ao outro mais ‘masculino’ e dominante (Driscoll, 2006).
Considerando a diversidade das pessoas envolvidas nos fandoms, é impossível
generalizar sobre o que motiva as fãs a lerem e escreverem slash (ou outros tipos de fanfic).
Cada pessoa tem uma história e um engajamento particular com o fandom e com as fanfics, de
modo que o que é importante para uma fã pode ser secundário ou mesmo irrelevante para
outra. Além disso, motivações e interesses pessoais podem se modificar ao longo do tempo.
Mais sobre a relação das fãs com as fanfics slash aparecerá na análise dos dados.

3.3.3. Fanfiction e fandom como letramento
Na seção 3.2, discuti como os novos letramentos envolvem uma série de novas
técnicas, habilidades e entendimentos sobre as formas de organização e práticas sociais da
contemporaneidade, usando a cultura de fãs como exemplos das características apresentadas.
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Saindo dessa abordagem mais macro dos letramentos, partirei agora para uma discussão de
algumas práticas específicas das fãs a partir dessa perspectiva.
Escrever e publicar uma fanfiction, por exemplo, envolve uma série de ações e
habilidades por parte das fãs. Primeiramente, a fã deve estar minimamente familiarizada com
o texto-fonte, o que implica um tipo de leitura desse que é diferente da leitura feita por
leitores(as) casuais, conforme já apontado. É necessário que a fã veja o texto como o ponto de
partida para a exploração de uma questão que tenha despertado seu interesse. Desta forma, as
fãs trabalham sempre com intertextualidades, entextualizando e recontextualizando os eventos
e personagens do texto-fonte e as interpretações pessoais e coletivas sobre eles em novas
narrativas.
É interessante chamar atenção para o contexto específico de produção e
compartilhamento das fanfics, assim como de outras atividades do fandom, que partem
sempre de um texto-fonte conhecido e partilhado pela comunidade. Segundo Blommaert
(2005), o contexto não é algo pré-dado, mas sim construído ativamente pelos interlocutores,
em um processo dialógico e interacional. Assim, o contexto é local e translocal, ou seja,
envolve tanto a interação específica em questão quanto a situação de comunicação, o lugar, o
tempo e os significados sociais que são mobilizados nela. Aliado à ideia de contexto estão
duas noções importantes para o estudo aqui desenvolvido: intertextualidade e entextualização.
A intertextualidade “refere-se ao fato de que toda vez que falamos nós produzimos as palavras
de outros, constantemente citamos e re-citamos expressões, e reciclamos significados que já
estão disponíveis” (Bloomaert, 2005: 46). Já a entextualização
“refere-se ao processo pelo qual discursos são sucessivamente ou simultaneamente
descontextualizados e metadiscursivamente recontextualizados, de forma que eles se tornam
um novo discurso associado a um novo contexto e acompanhado de um metadiscurso particular
que fornece um tipo de ‘leitura preferida’ para esse discurso” (idem: 47).

É nesse jogo de intertextualidades e entextualizações que as fanfics são construídas, lidas e
interpretadas pela comunidade.
Para desenvolver a história, ou seja, entextualizar sua interpretação de uma forma
particular, a fã precisa colocar essa exploração e especulação no papel (ou, mais
precisamente, na tela do computador). Para isso, ela deve conhecer as convenções do universo
do fandom, como o formato apropriado para escrever, onde e como postar a história (e cada
‘espaço’ virtual tem suas próprias regras e convenções), além de ser capaz de produzir uma
narrativa que seja relativamente bem escrita e instigante para a comunidade de leitoras. Isso
envolve um bom enredo, uma boa caracterização dos personagens, um bom domínio de
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gramática e ortografia e convenções de escrita em geral28. Por fim, a autora deve estar
preparada para receber comentários (ou não) sobre a história – positivos ou negativos. Em
suma, diversos conhecimentos são necessários para se agir dentro dos espaços de fã; ou seja,
há múltiplos letramentos envolvidos.
Como já discutido, os letramentos implicam ações sociais situadas, que no caso do
fandom giram em torno dos interesses das fãs em interagir com o texto-fonte e umas com as
outras. A comunidade de fãs promove uma série mais abrangente de formas de letramento,
não apenas fanfiction, do que os modelos disponíveis em sala de aula (Jenkins, 2009: 254).
Escrever fanfics não é o único tipo de participação possível, mas é o mais comum e visível.
Outros tipos de letramentos requerem outras habilidades. Escrever comentários para as fics
escritas por outras, por exemplo, envolve saber o que dizer e de que forma. Criar e manter
uma comunidade ou conta no Livejournal também requer conhecimentos específicos.
O ambiente digital onde as fãs se reúnem proporciona um aprendizado desses
letramentos de uma forma diferente, mais colaborativa e envolvente, do que ocorre nos
ambientes formais de ensino. Gee (2004) considera que a aprendizagem, seja ela qual for, é
mais eficaz quando é parte de um engajamento com práticas sociais reais que são valorizadas
pelos(as) aprendizes. No caso do fandom, fazer parte da cultura de participação, contribuindo
com seus conhecimentos e opiniões na construção da comunidade interpretativa e
relacionando-se com outras fãs, faz com que as pessoas envolvidas estejam altamente
motivadas para aprender. Este aprender envolve não somente conhecimentos abstratos, como
muito do que é valorizado na escola, mas experiências corporificadas, ou seja, ancoradas em
interações concretas, embora, é claro, esse tipo de aprendizagem também ocorra nas escolas.
Gee (2004) diferencia dois tipos de aprendizagem: através de processos de instrução,
como ocorre tradicionalmente nas escolas, e através de processos culturais, que envolvem o
desenvolvimento de identidades culturais, andaimento, e experiências contextualizadas.
Tratarei de cada uma dessas características no fandom a seguir.
As identidades culturais das fãs que participam dos espaços virtuais são sempre
múltiplas, e envolvem não só identidades sociais mais amplas de escritoras e leitoras, por
28

O entendimento da comunidade de fãs sobre o que constitui ‘qualidade literária’ é bastante variável, mas
certas características são comumente apontadas. Algumas delas, como um enredo coerente e bem desenvolvido,
e personagens considerados ‘in character’ (ou seja, que se comportam da forma como as fãs entendem como
coerente com o repertório interpretativo construído pela comunidade), são mais subjetivas e pode haver grande
variedade de opiniões. Um mesmo enredo pode ser considerado ótimo por uma fã e inverossímil para outra. Já
para questões mais ligadas às normas tradicionais de escrita, como gramática, pontuação e ortografia, há maior
consenso. Além disso, diferentes fãs podem dar diferentes pesos a essas características. Algumas fãs são mais
tolerantes, por assim dizer, a problemas de gramática, enquanto outras lhes atribuem maior importância. Para
auxiliar as autoras com essas questões existe a beta reader, que será discutida adiante.
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exemplo, mas também identidades sociais particulares, uma escritora ou leitora específica,
que tem uma história de vida e de participação nas comunidades.
Escrever uma fancfic implica construir uma identidade de escritora, alguém que coloca
em prática suas ideias e compartilha esse produto final com outras fãs. Ao postar uma fic, a
fã-escritora apresenta-se para a comunidade de fãs de uma determinada forma, com uma
contribuição concreta da sua interpretação dos personagens e do universo no qual a fic se
insere. A identidade de autora também pode conferir à fã diversos status na comunidade,
dependendo do julgamento que as leitoras fazem da qualidade do seu texto (tanto positivo
quanto negativo). O tipo de narrativa, os temas abordados e o estilo da escrita constroem
certos entendimentos sobre quem é aquela autora em particular, de modo que as fanfics, e
outros tipos de participação, são performances identitárias29 nos ambientes online, que podem
gerar uma imagem que extrapole esse ambiente virtual.
Mas não são só as escritoras que constroem identidades através de suas práticas.
Leitoras que fazem comentários públicos30 também constroem suas identidades, de leitoras de
modo geral, e leitoras específicas, ainda que estas performances sejam locais. Nos espaços
virtuais, as fãs criam personas com as quais interagem umas com as outras, e a criação dessas
personas é também uma forma de letramento. Geralmente essas personas envolvem um nome
(username, raramente o nome real) e, em muitos ambientes, uma ou mais imagens (avatares).
A escolha do nome e do avatar, assim como o conteúdo dos textos que postam (fics,
comentários, arte etc.), funcionam como pistas que as fãs usam para construir sua própria
persona e a de outras fãs. As fãs se engajam com as personas umas das outras, sabendo que
estas podem não coincidir com a pessoa “offline” (Busse, 2006: 209).
Em relação à interação entre as fãs, é importante destacar a forma colaborativa como
se dá o processo de aprendizagem desses múltiplos letramentos. Nas comunidades de fãs não
existem professoras que detêm todo o conhecimento e alunas que devem absorvê-lo; todas são
ao mesmo tempo mestres e aprendizes, em diferentes medidas de acordo com os
conhecimentos e experiências de cada uma. O conceito de andaimento (Wood, Bruner &
Ross, 1976) serve bem para este tipo de aprendizagem. O andaime é um instrumento usado na
construção de edificações que ajuda a montá-la quando esta ainda está em andamento. Depois
que a estrutura está pronta ele não mais é necessário e é retirado. É nesse sentido de ajuda
29

Entendo performance como ação levada a efeito sempre por e para alguém em um contexto específico (Striff,
2003). Essa ação envolve o discurso (o que as pessoas dizem ou escrevem) e a corporiedade (a forma de se
vestir, de gesticular, ou, no caso das performances online, as imagens e outros recursos gráficos associadas
àquela pessoa). As performances não são fixas nem estáveis, podendo ser, por vezes, contraditórias.
30
É claro que leitoras lurkers também constroem identidades, mas essas não são tão facilmente “vistas” pelas
demais fãs.
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provisória para alguém que ainda não está pronto para seguir por si só que esse conceito é
usado na educação. No caso do fandom, os membros mais experientes da comunidade de fãs
funcionam como andaimes para os mais novos, “fornecendo um suporte para os novos passos
até que o aprendiz se sinta confiante o bastante para caminhar sozinho” (Jenkins, 2009: 251).
Esse suporte pode acontecer de várias formas: respondendo perguntas e tirando dúvidas,
dando exemplos de ações e atitudes, indicando fontes de informação sobre algum assunto,
auxiliando em projetos específicos (fanfics, arte, vídeos etc.), entre muitos outros.
Um exemplo de auxílio bastante característico do mundo de fã é o processo de beta
reading (leitura beta). O papel da beta reader (também chamadas somente de betas) nas
fanfics é de ler a história antes de sua publicação, fazendo revisões e comentários que ajudam
a autora a melhorar o texto. A função da beta pode variar bastante, indo desde a revisão
ortográfica e gramatical a discussões mais profundas sobre estruturação da narrativa,
motivação dos personagens e desenvolvimento da trama. Segundo Jenkins (2009), algumas
das características de uma boa beta reader são: comunica à autora seus pontos fortes e fracos;
lê criticamente, analisando problemas estilísticos, furos no enredo, falta de clareza; sugere em
vez de editar; salienta as coisas que gostou na história; é diplomática, mesmo com coisas que
considera falhas graves; e aprimora as próprias habilidades (p. 253). Há diversas habilidades
envolvidas nesse processo, portanto, relacionadas tanto a questões tradicionais do processo de
escrita, quanto a questões interpessoais que dizem respeito a um relacionamento positivo entre
autora e beta. Ambas estão continuamente aprendendo umas com as outras a medida em que
vão adquirindo mais experiência e prática.
A utilização das betas tornou-se uma convenção dentro da comunidade de fãs31
(Karpovich, 2001: 174) e, embora a autora não tenha obrigação de acatar os comentários da
beta, é esperado que ela seja mencionada e creditada quando a história é publicada (idem:
175). Muitas vezes as betas são também, elas próprias, autoras de fanfics, embora isso não
seja um requerimento. Diferentes betas podem ter diferentes habilidades (gramática,
conhecimento do texto-fonte etc.) e uma mesma autora pode utilizar mais de uma beta
(Jenkins, 2009).
Existem diversos espaços dedicados a promover e facilitar o encontro de autoras e
betas. Uma autora pode também postar um pedido de beta em determinada comunidade; em

31

Nem todas as autoras utilizam betas, mas em geral o processo de beta reading é considerado importante. Às
vezes, ao perceber uma grande quantidade de problemas (especialmente em relação às convenções de escrita) em
uma história, leitoras podem recomendar que a autora arranje uma beta, ou ela mesma pode se oferecer para
ajudar alguém que ela ache que tem potencial.
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geral, várias pessoas se dispõem a ajudar, mesmo que não conheçam nada da autora, o que
enfatiza a natureza colaborativa das práticas de letramento das fãs (Jenkins, 2009).
Como muitas autoras de fics não são falantes nativas de inglês, língua em que a maior
parte das histórias é escrita, a revisão de uma beta reader torna-se essencial para a aceitação
tanto da história quanto da autora. Espera-se que as histórias publicadas tenham um mínimo
de qualidade literária (no entendimento da comunidade, c.f. nota 28) e, para as não-nativas e
para as autoras jovens que têm pouca familiaridade com o gênero narrativo, o processo de
leitura beta é um passo necessário para o pertencimento à comunidade.
No site FF.net, que é bastante usado por adolescentes de todas as partes do mundo, a
colaboração das outras leitoras é particularmente saliente. Rebecca Black (2008) apresenta um
estudo etnográfico envolvendo três adolescentes que têm o inglês como segunda língua e sua
participação no site como autoras de fanfics de mangás e animês. A partir da interação com as
leitoras e com outras autoras, essas três jovens foram, ao longo do tempo, desenvolvendo e
aprimorando seu domínio da língua inglesa e da habilidade de escrita. Esse processo dialógico
de leitura, escrita e revisão pelos pares é fundamental para os letramentos das fãs. A
identidade construída por essas fãs como aprendizes de inglês lhes proporcionou
oportunidades de explorar o uso da língua em diversos contextos (dentro e fora das histórias –
nas notas de autor e na interação com as leitoras) em um ambiente acolhedor e estimulante,
fora das restrições e constrangimentos da sala de aula tradicional. Uma das adolescentes, por
ser asiática, também pôde oferecer seus conhecimentos sobre a cultura chinesa e japonesa,
que são altamente valorizados pelas fãs de mangás e animês, a outras fãs, e assim construir
uma identidade não só de aprendiz, mas de mestre também.
Entendo que todas as atividades que ocorrem nos diversos ambientes digitais são
situadas dentro de um contexto sociocultural. Existem contextos específicos para cada
ambiente online, como será detalhado no capítulo 4, e as fãs que participam de determinado
espaço têm que aprender a interagir conforme as regras de cada um. No FF.net, por exemplo,
não são permitidas histórias com conteúdo violento e/ou sexual; portanto, a fã que quiser
postar uma fic que tenha cenas de sexo não pode usar esse site. Outro aspecto importante
relativo à contextualização das ações das fãs diz respeito ao que pode e não pode ser discutido
em cada espaço. Sites como o FF.net têm locais específicos para discussões, os fóruns de cada
fandom, enquanto redes sociais como o LJ funcionam de outra maneira. Cada fã pode postar o
que quiser no seu próprio LJ, seja ou não relacionado ao fandom, mas nas comunidades do LJ
há maior controle sobre o que é ou não permitido. Cada ambiente desses, portanto, define o
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que conta como letramento neles, no sentido de ações possíveis e aceitáveis (Moita Lopes,
2010).

3.3.4. Espaços online como espaços de afinidade
Os ambientes online onde as fãs interagem são, conforme discutido, espaços de
múltiplos letramentos diferentes dos espaços escolares tradicionais, com características
específicas, que serão exploradas a seguir.
Gee (2004) propõe o conceito de espaços de afinidade para designar ambientes
informais de aprendizagem do tipo discutido aqui. Embora ele não fale especificamente de
fandom – apesar de enfatizar o engajamento de uma grande quantidade de jovens com
produtos da cultura de massa, principalmente videogames, que é um tipo de fandom – vejo
esse conceito como bastante produtivo para entender o que ocorre nos ambientes online
construídos pelas fãs.
O conceito é definido em torno de um espaço, físico ou virtual, de modo que um
mesmo espaço pode ser entendido diferentemente por diferentes pessoas. Algumas
características importantes dos espaços de afinidade são a definição em torno de um interesse
compartilhado, o compartilhamento do espaço entre aprendizes e mestres, valorização de
conhecimento especializados e geral, valorização de conhecimento individual e distribuído, e
diferentes possibilidades de participação e de status (idem: 85-87). Exploro em seguida cada
uma dessas características em relação aos espaços de fãs.
O que motiva as fãs a entrar nos diversos ambientes online e participar das atividades
aí realizadas é o interesse pelo fandom, em explorar e discutir os personagens e universo nele
criados das mais diversas maneiras, seja lendo ou escrevendo fics, criando arte ou vídeo32,
compilando ou buscando alguma informação sobre este universo etc. Não importa, nesses
espaços, quem essas fãs sejam no mundo ‘offline’. Como as interações se dão por meio
digital, marcas de identidade como gênero, raça, sexualidade, idade, classe social,
nacionalidade etc. não são necessariamente visíveis, o que permite uma certa democratização
do espaço, no sentido de ser aberto a todos da mesma forma. Isso não significa, é claro, que
não haja discriminação ou hierarquias nesses espaços (algumas fãs tem mais status nas
comunidades e, portanto, suas opiniões às vezes têm mais peso), mas é mais fácil apagar
certas diferenças. A partir de interesses comuns as fãs desenvolvem relacionamentos que

32

Arte se refere a criações de imagens, desenhos, fotos, avatares, ícones, papéis de parede, entre outros, ou seja,
qualquer tipo de arte gráfica (ver nota 10). Já vídeo refere-se aos fanvids, que juntam imagens em movimento e
música (ver nota 3).
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podem ser mais ou menos íntimos, tendo a oportunidade de conhecer pessoas de locais e
background culturais com as quais, de outro modo, teriam poucas chances de interagir, e essas
interações podem ser uma rica fonte de aprendizado e experiências.
Nos ambientes online estão fãs de longa data e novatas, e todas colaboram umas com
as outras. Cada pessoa traz uma bagagem cultural diferente, e, assim, todas têm algo a
contribuir, dependendo do tipo de atividade realizada. Escritoras experientes podem ajudar
novas escritoras com comentários sobre o texto produzido (como beta ou não), mas mesmo
fãs novatas podem fazer um comentário que seja útil à autora de alguma forma. Diferentes
tipos de conhecimentos são valorizados, tanto específicos quanto gerais. Uma fã-escritora
pode querer saber sobre algum assunto específico para usá-lo em uma história, como por
exemplo informações sobre alguma localidade com a qual ela não esteja familiarizada; uma fã
que conheça esse local pode fornecer a informação desejada ou indicar onde esta pode ser
obtida. Há sempre alguém que sabe alguma coisa que pode ajudar outra pessoa, independente
de idade, escolaridade ou experiência no fandom.
Tanto o conhecimento individual discutido acima quanto o conhecimento coletivo são
valorizados. Não é possível para uma única fã saber tudo sobre o fandom, mas várias fãs
podem juntar e organizar informações que possam ser usadas por toda a comunidade. É o caso
das wikis33, por exemplo. O site Memory Alpha (www.en.memory-alpha.org) é uma wiki de
Jornada nas Estrelas e é, segundo eles, “um projeto colaborativo para criar a mais precisa e
acessível enciclopédia e fonte de referência de tudo relacionado à Jornada nas Estrelas”.
Qualquer fã pode contribuir com uma página, vídeo, imagem ou atividade, e qualquer fã pode
buscar a informação que deseja navegando nas diversas páginas existentes. Assim, as fãs
colaboram na construção de uma inteligência coletiva (Lévy, 2008).
Além de poder contribuir com conhecimentos diversos, as fãs também podem
participar dos espaços online de diferentes formas. Escrever fanfics, fazer comentários sobre
as fics de outras fãs, oferecer informações buscadas por alguém, organizar espaços como as
wikis, criar e administrar comunidades ou fóruns são apenas algumas delas. Essa participação
pode ser mais ou menos ativa, intensa e visível. Há fãs que escrevem uma grande quantidade
de histórias, enquanto outras somente uma ou poucas. Há fãs que comentam frequentemente
as histórias que leem, enquanto outras manifestam-se mais raramente. Há fãs que trabalham
mais abertamente, enquanto outras ficam “nos bastidores”, como as voluntárias que trabalham

33

Wiki é um aplicativo da web que permite aos(as) usuários(as) adicionar, modificar e deletar conteúdos em
colaboração com outros(as). A wiki mais conhecida é a Wikipédia. Informaçoes retiradas de
<http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki>, acessada em 11/8/2013.

48

para manter o site AO334. Há também aquelas que nunca aparecem, as lurkers, mas que
mesmo assim estão participando, ainda que de forma invisível. Não há cobrança em relação à
participação, cada pessoa decide como e quando quer participar, e pode mudar suas formas de
participação ao longo do tempo.
Assim como os conhecimentos e participações são variadas, também são as formas de
obter status dentro desses espaços. Algumas fãs são conhecidas por suas histórias, outras por
produzirem arte ou vídeo, por promoverem atividades diversas (discussões, projetos coletivos
etc.), por terem conhecimento de certo assunto de interesse de outras fãs (como no caso da fã
adolescente do estudo de Black (2008) anteriormente citado, que tinha conhecimento de
certos aspectos da cultura e língua japonesa), entre outros.

3.3.5. Estudos brasileiros
Finalizando esse capítulo, faço nessa seção uma breve discussão dos trabalhos sobre a
temática de fãs publicados no Brasil, onde os estudos sobre fãs e seu universo está apenas
começando, com o objetivo de apresentar o que já foi abordado por nossos(as)
pesquisadores(as) e, ao mesmo tempo, destacar a nova abordagem por mim apresentada para
tratar essa temática.
Uma pesquisa no banco de teses da CAPES surtiu poucos resultados. Utilizando a
palavra-chave ‘fandom’ encontrei cinco trabalhos (realizados de 2009 a 2011) que abordam o
tema. Já a palavra-chave ‘fanfiction’ resultou em outros cinco trabalhos, entre eles a
dissertação de mestrado de Maria Lúcia Bandeira Vargas, na área de Letras, anteriormente
citada, de 2005, que parece ter sido a primeira pesquisa brasileira a explorar essa temática.
Infelizmente nem todas essas pesquisas puderam ser lidas na íntegra, pois algumas não estão
disponibilizadas digitalmente.
Uma pesquisa usando ‘letramento digital’ como palavra-chave obteve 123 resultados,
mas a maioria com foco em formação de professores, ensino de línguas (estrangeira ou
materna), uso de ferramentas digitais na escola e inclusão digital. Encontrei apenas um que
trabalha com a questão dos fãs, trazendo a escrita de fanfiction como um aspecto do
letramento digital de adolescentes e professores para discutir possíveis implicações para a sala
de aula (Silva, 2009).
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Archive of Our Own (AO3) (www.archiveofourown.org) é um arquivo virtual de fanfic, fanart, fanvid e
podfics. Ele faz parte do Organization for Transformative Works, uma organização sem fins lucrativos criada e
mantida pelas fãs. Em fevereiro de 2013, contava com aproximadamente 610000 produções artísticas em 11000
fandoms e 133000 membros. Ele será discutido no capítulo seguinte.

49

O trabalho de Vargas, sendo pioneiro no país, merece maior atenção. Conforme já
apontado na introdução, a pesquisa propôs investigar os(as) escritores(as) de fanfiction de
Harry Potter que publicam suas histórias no site FF.net, através de questionários por e-mail. A
autora conecta o surgimento da prática de fanfic no Brasil com a popularização da série de
livros da escritora inglesa JK Rowling, Harry Potter (HP), por volta do ano 2001. Seu
interesse pelo tema surgiu de uma conversa com uma aluna, que lhe falou dessa nova prática e
lhe indicou sites onde pudesse verificar esse novo fenômeno. A partir dessa descoberta, a
autora relata ter procurado trabalhos acadêmicos na área, nada encontrando em âmbito
nacional. Assim, sua pesquisa visa preencher essa lacuna e trazer esse universo ao
conhecimento dos(as) acadêmicos(as) brasileiros(as), mostrando o que é essa prática, quem
são os(as) fãs que se engajam nela e quais são os objetivos e ganhos para os(as) participantes,
entendendo-a como uma atividade de letramento.
Primeiramente ela dedica-se a descrever a prática de fanfic em linhas gerais,
explicando o que é e como acontece, principalmente no contexto brasileiro. Ela discute alguns
sites de fanfic existentes em língua portuguesa (relacionados à série HP), que abrigam tanto
fanfics quanto fóruns de discussão, e o FF.net. Ela menciona que, no Brasil, seguindo as
estatísticas internacionais, a maior parte dos sites e fics são criados por mulheres.
Tendo constatado o grande número de fanfics de HP escritas por brasileiros(as),
Vargas optou por esse fandom como foco de investigação. O FF.net, com uma grande
quantidade de fics em português, foi escolhido como base para a busca dos(as) autores(as).
Um questionário semi-aberto com 13 perguntas foi enviado por e-mail aos(as) autores(as),
tanto do site quanto de pessoas com quem a pesquisadora já vinha mantendo contato. No
total, a autora obteve 42 respostas (40 mulheres e 2 homens), que foram então analisadas com
o objetivo de levantar o perfil dos(as) escritores(as) brasileiros(as).
Em termos de idade, mais de 60% dos(as) pesquisados(as) afirmaram ter idades dos 10
aos 20 anos, ou seja, estudantes, dos níveis fundamental, médio e superior. A autora afirma,
portanto, que, como acontece nos países de língua inglesa, a prática de escrever fanfic atrai
fundamentalmente jovens, afirmação que considero problemática, pois desconsidera as
diferenças entre os diversos fandoms – e mesmo dentro do próprio fandom de HP, do qual
participei por algum tempo e no qual encontrei pessoas de todas as idades.
Em relação ao tempo de envolvimento com essa atividade, a maior parte declarou ser
este de um a três anos, período que a autora afirma coincidir com o desenvolvimento da
prática no Brasil, em 2001 (a pesquisa foi realizada em 2004-5). A maior parte dos(as)
pesquisados(as) relata ter tomado conhecimento da atividade através da internet, embora
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alguns tenham sido “iniciados(as)” por amigos(as). Em relação ao tempo dedicado, os(as)
pesquisados(as) passam de três a seis horas na internet em atividades relacionadas à fanfic:
lendo e escrevendo fics, participando de fóruns de discussão e navegando em sites dedicados
a notícias e informações sobre o fandom. Essas outras formas de participação, no entanto, não
foram muito discutidas pela autora.
Irmãos(ãs) e amigos(as) foram os(as) mais citados(as) dentre as pessoas na vida
dos(as) pesquisados(as) que têm conhecimento de suas atividades. Alguns(mas) relataram
serem encorajados por familiares e amigos(as), enquanto para outros(as) a atividade é vista
por esses com indiferença. Os principais motivos apontados para escrever foram a leitura de
outras fics, o desejo de expor suas idéias e interpretações, e o gosto pela leitura e escrita.
No que se refere aos benefícios da atividade fanfiqueira35, os principais fatores
apontados foram o aprimoramento da habilidade de escrita e o desenvolvimento da
capacidade criativa, e dos pontos negativos destacam-se brigas/inveja e críticas agressivas. A
autora aponta que a maioria dos problemas que os(as) respondentes mencionaram enfrentar
não são diretamente relacionadas à atividade de escrita, mas sim a conflitos entre os(as) fãs.
Finalmente, a maior parte dos(as) pesquisados(as) declarou ler também outros textos
ficcionais que fazem parte da cultura de massa, não sendo, portanto, em geral, legitimados no
ambiente escolar.
Como considerações finais, a autora afirma que a atividade de escrever fanfics e
participar das comunidades de fãs constitui uma importante prática de letramento e mostra
que os(as) jovens não são consumidores(as) passivos(as), mas engajam-se ativamente com os
produtos que consomem. A partir do envolvimento com os fandoms, os(as) fãs desenvolvem
habilidades de escrita, tornam-se melhores leitores(as) e críticos(as) de uma forma espontânea
e prazerosa, diferentemente da imposição que ocorre da escola. Todo esse universo deve,
portanto, ser melhor entendido e valorizado, principalmente pela escola.
Na mesma linha de Vargas, outra pesquisa brasileira que buscou mapear o perfil
dos(as) escritores(as) de fanfiction é o trabalho de Reis & Chaves (2010). Nesse artigo, as
autoras exploram o fenômeno da prática de fanfiction por jovens brasileiros(as), tentando
entender quem são esses(as) jovens, quais suas motivações para escrever e que repercussões
essa prática têm em suas vidas fora do ambiente online. A partir da resposta de 47
questionários online, as autoras constataram que a maior parte dos(as) autores(as) de fanfic
são jovens entre 13 e 31 anos, cujos familiares e amigos(as) geralmente desconhecem suas
35

O substantivo ‘fanfiqueiro’ e seus adjetivos derivados são apresentados pela autora como um vocabulário
dos(as) jovens brasileiros(as).
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práticas. Apesar disso, esses(as) autores(as) declaram receber suporte online de outros(as)
autores(as) e que essa prática trouxe melhoras para suas habilidades de escrita, inclusive na
escola. Assim, as autoras concluem que esse universo deve ser mais bem visto pela escola e
pela sociedade. Como Vargas, as autoras escolheram o site FF.net como ponto de partida para
seleção dos participantes e focaram no fandom de HP.
Silva (2009) foca seu trabalho também no âmbito escolar, ao investigar as fanfictions
como um tipo de letramento que difere em vários aspectos do letramento escolar. Através de
entrevistas com professores(as) que escrevem fanfics, o autor enfoca as formas de
endereçamentos das fanfictions. Nessas, diferentemente de outros tipos de literatura, há uma
coincidência entre autores(as) e leitores(as) – todos(as) fãs de determinado texto-fonte que
escrevem e leem como forma de interagir de modo prazeroso com os objetos culturais
apreciados. Na escrita escolar, por outro lado, o público-alvo é, em geral, o(a) professor(a), e
o foco é mais na forma do que no conteúdo. Os seis professores pesquisados (três homens e
três mulheres) declaram escrever por prazer, e em geral escrevem aquilo que gostariam de ler,
endereçando suas histórias, portanto, basicamente a si mesmos, ainda que reconheçam a
importância dos(as) leitores(as). Todos acreditam que as fanfics são algo que deve ser
valorizado por poder contribuir para a melhoria da escrita e por ser uma forma de escrita que
dá ao(a) escritor(a) grande liberdade de criação. Quatro pesquisados(as) relatam terem
utilizado as fanfic em suas salas de aula, por acharem que elas seriam mais motivantes para
os(as) alunos(as) do que as propostas de produção de texto tradicionais e por potencializar o
desenvolvimento de suas habilidades escritas.
Valarini (2010) investiga também o uso de fanfiction no âmbito escolar, apresentando
um estudo de caso na qual fanfics da série de livros Crepúsculo (Twilight), de Stephanie
Meyer, foram usadas em sala de aula como um laboratório de experiências literárias. Os(as)
alunos(as) escolhiam fics para ler em sala e discutiam diversos aspectos de sua composição,
como personagens, narrativa, recursos linguísticos etc. Assim, eles(as) tinham a oportunidade
de trabalhar com textos de seu interesse e de posicionar-se como críticos(as), podendo
também reescrever ou modificar algum aspecto que achassem pertinente, desenvolvendo as
habilidades de escrita tão enfatizadas na escola de forma mais prazerosa.
Barros (2009) examina o universo online de produção de fanfictions no que diz
respeito à criação do texto e da autoria das histórias. A partir da análise social do discurso,
que considera que o contexto de produção influencia a organização do texto, a autora localiza
a prática de ficwriting como um espaço particular de produção virtual no qual a autoria é
sempre compartilhada. Parte-se sempre de um texto-fonte que já tem um (ou vários)
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autores(as), que os autores(as)-fãs (re)interpretam, modificam e expandem em colaboração
com outros(as) fãs, sejam esses(as) também autores(as) de fic ou não. Nesse processo, o(a)
autor(a) é sujeito de seu próprio texto.
Nessa mesma linha, Reis (2011) busca entender as fanfics como inseridas em um novo
contexto no qual a autoria se torna cada vez mais difusa e os(as) leitores(as) e autores(as) se
confundem. Segundo ela, o(a) ficwriter é leitor(a)-autor(a), pois parte de um texto já existente
para criar suas narrativas, e também crítico(a) literário, na medida em que reflete sobre aquilo
que lê e escreve, e compartilha essas reflexões com os(as) outros(as) fãs, construindo uma
identidade híbrida e colaborativa.
Finalmente, Vargas (2011), agora em sua tese de doutorado, foca a escrita de fanfics
do subgênero slash, ainda do fandom HP. Nesse trabalho, ela busca entender as razões pelas
quais mulheres heterossexuais teriam interesse em escrever narrativas românticas/sexuais
sobre dois homens, questionamento que surgiu com seu trabalho anterior. Ela se utiliza de
uma base teórica psicológica evolucionista, ainda que com ressalvas, que considero
problemática por ser excessivamente essencialista, na medida em que procura exclusivamente
na biologia explicação sobre questões sociais. Parece-me que ela (e os autores que ela cita)
tenta ‘desvendar’ o mistério do slash, como se fosse possível entender uma questão de alcance
tão amplo, que envolve um número tão grande de pessoas, com alguns motivos básicos, com
foco na questão sexual. Ela busca associar as fics slash com o que ela chama de ‘romance corde-rosa’ – os romances de aventura cujo foco é o desenvolvimento de uma relação
romântica/sexual entre o herói estereotipicamente masculino e a heroína estereotipicamente
feminina. Embora seja possível traçar paralelos entre esses dois tipos de literatura, acho que
essa é uma visão simplista da questão, e ignora as especificidades do fandom. Apesar de
Vargas mencionar que nas fanfics trabalha-se com um universo e personagens já conhecidos
que têm uma importância afetiva para as fãs, ela não parece ver isso como a questão central.
Ademais, a autora deixa transparecer um certo desconforto que ela mesma admite com as
práticas das fãs, principalmente em relação aos conteúdos sexuais mais explícitos das fics.
Assim, parece-me exotizar as fãs que leem e escrevem fics slash, ainda que queira
genuinamente entendê-las.
Os estudos apresentados aqui foram encontrados em uma busca utilizando ferramentas
da internet, e contemplam apenas os que estão disponíveis digitalmente e, imagino, não
exaurem toda a literatura brasileira sobre o tema. Uma análise de conteúdo deles evidencia
que esses estudos têm, principalmente, dois focos: a prática de ficwriting de forma mais
ampla, e a investigação das fãs que se engajam nela, na maioria jovens. Nos dois casos

53

enfatiza-se, em maior ou menor grau, as potencialidades das fanfics como práticas de
letramento que podem ser trazidas para o âmbito escolar.
Foi, portanto, em parte para fugir desse foco, e em parte por querer apresentar minha
própria experiência como fã, visto que nenhum dos(as) autores(as) dos estudos citados
parecem ser fãs, que decidi abordar outro contexto em minha pesquisa. Embora entenda a
importância de dar visibilidade a uma prática que está se tornando cada vez mais comum entre
os(as) jovens brasileiros(as), e que sem dúvidas traz enormes ganhos para eles(as), acredito
que há mais a ser explorado sobre o universo de fãs além da prática de ficwriting em si. Há,
como já apontado, outras formas de participação disponíveis para as fãs – das quatro fãsparticipantes desse estudo somente uma se identifica como escritora de fanfics. Ao focar em
fãs específicas, também espero trazer novas problematizações acerca das fics slash e o que
motiva essas fãs (incluindo a mim mesma) a ler/escrever esse tipo de histórias, e a construção
discursiva que as fãs fazem dos fandoms e de suas próprias práticas. Também considero
interessante explorar como o fandom e as práticas das fãs estão inseridas em um contexto
social mais amplo na vida de cada uma delas fora do ambiente escolar, já que são todas
adultas.
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4. METODOLOGIA E CONTEXTO DE PESQUISA

Neste capítulo, discuto diversos aspectos metodológicos da pesquisa. Inicio situando-o
na tradição qualitativa e no paradigma socioconstrucionista, apontando as implicações dessa
filiação para a geração e análise dos dados. Em seguida discuto minha dupla identidade de
pesquisadora e fã, e posiciono-me em relação a este conflito, explicitando as motivações e
objetivos desse posicionamento. Posteriormente descrevo e discuto o contexto de pesquisa: os
ambientes online nas quais as fãs-participantes (e eu mesma) circulam, assim como quem são
essas participantes. Relato então a metodologia de geração de dados e, por fim, o instrumental
analítico com o qual os interpreto.

4.1. Paradigma de pesquisa
A presente pesquisa insere-se na tradição qualitativa. Segundo Lincoln & Denzin
(2006), a pesquisa qualitativa é:
“um campo interdisciplinar, transdisciplinar e, às vezes, contradisciplinar, que atravessa as
humanidades, as ciências sociais e as ciências físicas. A pesquisa qualitativa é muitas coisas ao
mesmo tempo. Tem um foco multiparadigmático. Seus praticantes são suscetíveis ao valor da
abordagem de múltiplos métodos, tendo um compromisso com a perspectiva naturalista e a
compreensão interpretativa da experiência humana. Ao mesmo tempo, trata-se de um campo
inerentemente político e influenciado por múltiplas lealdades éticas e políticas.” (p.390)

As teorias das quais me utilizo neste trabalho são de diversas áreas disciplinares:
sociologia, antropologia, estudos culturais, linguística aplicada, entre outros. Os(as)
autores(as) citados se enquadram em múltiplos campos e nem todos(as) se definem como
sendo de uma área em particular.
O foco da pesquisa qualitativa de forma geral é a busca por um entendimento mais
complexo de experiências particulares. Opõe-se, portanto, à perspectiva tradicional
(positivista) de pesquisa científica, que busca uma verdade universal através de estatísticas e
generalizações. Por afastar-se desse entendimento do que deve ser a objetividade científica,
o(a) pesquisador(a) qualitativo(a) tem que lidar com diversas questões e crises. Uma delas é a
chamada crise da validade. Na medida em que “não existe um meio de combinar corretamente
a palavra ao mundo, [já que a linguagem não descreve um mundo pré-existente,] então perdese a garantia da validade científica [dentro de uma perspectiva positivista], e é dos
pesquisadores a responsabilidade de questionar o papel da metodologia” (Gergen & Gerzen,
2006: 368). Os estudos qualitativos não estão preocupados em estabelecer verdades sobre o
mundo, já que entende-se que as verdades são locais e historicamente construídas, mas isso
não significa que não haja uma preocupação com a produção de um conhecimento que seja
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válido. A validade científica é reconceituada; agora é necessário “reconsiderar os meios pelos
quais se chega à validade, por quem, para quem e sob quais condições” (idem: 373). Para a
presente pesquisa, com os objetivos propostos, a validade na qual estou interessada é a que
traz visibilidade para práticas não-hegemônicas, por assim dizer, das fãs-participantes nos
ambientes virtuais, assim como para as identidades que constroem e encenam dentro e fora
desses ambientes. Nesse sentido, busco uma validade como ação social “em termos da
eficácia da pesquisa em alterar práticas sociais relevantes” (idem: 374), ainda que essa
alteração seja tão somente a de apresentar a outros(as) pesquisadores(as) as práticas de
letramento aqui investigadas.
Isso implica a necessidade de uma reflexividade contínua da minha prática como
pesquisadora, entendida como a busca de “demonstrar a [minhas] audiências [minha]
situcionalidade histórica e geográfica, [meus] investimentos pessoais na pesquisa, as diversas
tendenciosidades que [trago] para [meu] trabalho” (idem: 369). Essa questão será mais
detalhada na seção seguinte, na qual discuto minha identidade de fã-pesquisadora.
O termo pesquisa qualitativa engloba uma grande variedade de práticas e diferentes
paradigmas de pesquisa. Entendo paradigma como definido for Guba & Lincoln (1993): um
conjunto de crenças básicas que ancoram determinados princípios e representam uma visão de
mundo (p.107). Os autores explicitam três questões fundamentais e interligadas cujas
respostas definem um paradigma: a questão ontológica, ligada à forma e natureza da
realidade; a questão epistemológica, ligada à relação do indivíduo com o conhecimento; e a
questão metodológica, que lida com as formas de construir (na concepção construtivista) o
conhecimento.
Filio-me teórico-metodologicamente ao paradigma socioconstrucionista, que entende
que não há uma realidade externa que pode ser apreendida de forma objetiva. Não há uma
única realidade e sim múltiplas realidades construídas sociohistoricoculturalmente; assim,
qualquer entendimento sobre o mundo é sempre local. Em relação à epistemologia, para o
socioconstrucionismo o indivíduo está sempre imbricado no conhecimento que produz. O(a)
investigador(a) e o objeto investigado estão sempre interrelacionados, e o conhecimento é
construído ao longo da investigação (idem: 111), sendo tanto o indivíduo quanto a própria
pesquisa inseridos em um contexto sociohistórico que possibilita certas ações e não outras.
Metodologicamente, as construções individuais são elicitadas através da interação entre o(a)
pesquisador(a) e os(as) pesquisados(as) (idem), através de diversos instrumentos de geração
de dados, sempre contextualizados.
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O foco das pesquisas socioconstrucionistas é, portanto, na construção de entendimento
sobre determinado aspecto do mundo social, situado no tempo e no espaço. O conhecimento
gerado não pretende explicar a realidade, já que esta não existe abstratamente, mas sim
apresentar possibilidades de entendimento sempre contingentes e mutáveis. Esse tipo de
pesquisa busca dar voz aos(as) pesquisados(as) para que falem sobre suas próprias
experiências e a forma como eles(as) mesmos(as) fazem sentido de suas realidades. Não há,
portanto, um entendimento a priori. Isso significa que as teorias utilizadas na análise dos
dados não podem ser definidas de antemão, pois é justamente a interação com os dados que
construirá as formas de interpretá-los. Toda interpretação é, assim, sociohistoricamente
construída e constitui uma visão possível, teoricamente embasada, da questão em estudo.
Não há neutralidade em nenhum aspecto teórico ou metodológico, já que cada escolha
tem implicações éticas e políticas. A definição do tema da pesquisa já pressupõe que há um
valor para o que está sendo pesquisado, valor este que é especialmente caro a mim enquanto
membro da comunidade de fãs pesquisada aqui. O embasamento teórico, assim como a
metodologia da pesquisa e os contextos online enfocados foram selecionados a partir de
critérios que perpassam tanto aspectos acadêmicos quanto

pessoais, que serão

problematizados a seguir.

4.2. A questão identitária: fã-pesquisadora e pesquisadora-fã
A presente pesquisa tem alguns aspectos etnográficos, no que diz respeito à
observação dos espaços online frequentados pelas fãs (incluindo eu mesma). Segundo
Dornyei (2007), o objetivo de um estudo etnográfico é desenvolver uma descrição
aprofundada da cultura alvo, ou seja, uma narrativa que descreva de forma rica e detalhada a
vida cotidiana da comunidade, assim como significados culturais e crenças dos(as)
participantes acerca de suas atividades, eventos e comportamentos (p. 130). Apesar de esta
não ser uma pesquisa realmente etnográfica, há algumas similaridades com a etnografia, no
sentido de buscar entender os significados e crenças das participantes em relação à suas
atividades dentro de uma comunidade macro que é a comunidade de fãs online; meu propósito
é investigar como as participantes da pesquisa entendem suas práticas dentro desse universo.
Nesse sentido, também se assemelha a uma autoetnografia, na medida em que parte dos dados
e observações são da minha própria experiência como fã. Na autoetnografia, “os
investigadores exploram em profundidade os aspectos nos quais suas histórias pessoais
saturam a investigação etnográfica” (Gergen & Gergen, 2006: 369).
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A pesquisa etnográfica tradicional pressupõe um pesquisador “de fora”, que precisa
mergulhar a fundo na cultura investigada para poder entendê-la. Morse (1994) considera que
ser estranho ao contexto de pesquisa é uma das condições essenciais para compreender os
dados gerados na observação do(a) investigador(a) e, se este(a) já estiver familiarizado com o
contexto, precauções especiais devem ser tomadas para evitar ameaças à validação da
pesquisa, assim como problemas políticos e sociais associados a essa dupla função de
investigador(a) e participante (p. 27). Concordo com ela que o(a) pesquisador(a) participante
deve ser cauteloso(a) e balancear essas duas identidades ao longo da realização da pesquisa,
mas discordo da idéia de que a distância é essencial. Junto-me a Jenkins (1992; 2006) e
Hellekson & Busse (2006) como pesquisadora-fã, considerando essa imersão como algo
positivo, embora entenda ser necessário manter uma distância crítica, ou, melhor ainda, como
coloca Santos (2001), uma proximidade crítica, de modo a poder analisar o fenômeno em
questão. Assim como Hellekson & Busse (2006), acredito que estar imersa na comunidade
pode fornecer uma abordagem útil, e que essa consciência da posição de sujeito pode criar um
envolvimento emocional mais forte e permitir tratar as identidades de fã e de pesquisadora
como igualmente importantes. É claro que, como colocam Fragoso, Recuero & Amaral
(2010), “a escolha do grau de inserção do pesquisador amplia as opções da pesquisa e
implicará consequências éticas e até influências na análise dos resultados da pesquisa – no
processo de triangulação – e, portanto, deve ser devidamente problematizado” (p. 194). Minha
posição dupla de pesquisadora-fã e fã-pesquisadora precisa, portanto, ser problematizada.
Como essas duas identidades se relacionam? Tentarei aqui discutir essa questão.
A introdução dessa dissertação começa com uma espécie de mini-biografia da minha
prática como fã, e anuncia o caráter autoetnográfico do trabalho. Escolhi começar dessa forma
por diversos motivos. Primeiramente, conforme mencionado na própria introdução, como
forma de contextualizar o trabalho e a motivação que me levou a ele. Em segundo lugar, esse
relato pessoal concretiza minha identidade de fã como precedendo à identidade acadêmica, o
que me parece importante não só por uma razão cronológica, mas também como uma
hierarquização dessas identidades – fã em primeiro lugar. Além disso, essa organização
textual explicita que a identidade de pesquisadora (desse tema pelo menos) deriva da
experiência de fã, o que, de certa forma, serve para validar a prática de fã – a necessidade de
validação da identidade de fã é algo recorrente, já que, muitas vezes, essa é uma atividade
pouco valorizada pelo senso comum – é porque sou fã que pesquiso. Como colocam Gergen
& Gergen (2006), na autoetnografia “investimentos pessoais não apenas são reconhecidos
como transformam-se em assunto de pesquisa”. O relato apresentado valida a atividade de fã
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não só como precursora de uma atividade acadêmica, mas também como algo que tem um
valor intrínseco na medida em que me proporcionou (e proporciona) experiências e
conhecimentos que eu afirmo ser positivos não só dentro do fandom, mas fora dele
(proficiência linguística, pensamento crítico, desenvolvimento de relações sociais, entre
outros).
Esse foco (talvez excessivo) na validade do fandom pode ser entendido como
defensivo, e de fato é, em certa medida. O discurso acadêmico tradicional positivista busca
racionalizações e verdades, além de um distanciamento crítico do qual procuro
conscientemente me afastar. Isso implica, no entanto, ter que justificar esse posicionamento
em relação aos objetivos estabelecidos para esta pesquisa, o de minimizar a distância entre o
Outro (as fãs, incluindo eu mesma) e a academia e sociedade. Voltarei a essa questão mais
adiante.
Tendo construído uma identidade de fã logo de início, essa identidade precisa então
ser contrabalançada por uma identidade de pesquisadora que pode falar intersubjetivamente
da sua própria experiência e da experiência das pesquisadas, e aqui entro na área cinzenta do
hibridismo, da incerteza e do conflito entre fã-pesquisadora e pesquisadora-fã. Segundo Hills
(2002), tanto fãs quanto pesquisadores(as) criam suas comunidades imaginadas e cada um
constrói seus sistemas de valor com os quais julgam a si mesmos(as) e ao Outro, seja esse
Outro o(a) pesquisador(a) ou o(a) fã. Segundo ele, para o(a) pesquisador(a) o(a) fã carece da
racionalidade e objetividade necessárias para um discurso de verdade; para o(a) fã o(a)
pesquisador(a) é excessivamente teórico(a) e ignora as subjetividades e afetos em jogo. Como
então habitar esse espaço híbrido?
Hills tenta juntar essas duas identidades com o que ele chama de scholar-fan (usando o
termo scholar (estudioso) ao invés de acadêmico, já que este pressupõe certos valores
institucionais mais estritos, por assim dizer, enquanto naquele esses valores estão menos
presentes; um scholar não precisa ser necessariamente um acadêmico para refletir sobre
determinado tema). Mesmo assim, ele aponta que
“o scholar-fan ainda assim precisa se conformar ao ideal regulador do sujeito acadêmico
racional, tendo cuidado para não apresentar entusiasmo demasiado ao mesmo tempo em que
molda seu relato de investimento e interesse de fã às normas ‘confessionais’ (mas não muito
confessionais) da escrita acadêmica” (p.11-12).

Existe, portanto, certas regras institucionais que constrangem (em ambos os sentidos
da palavra) o(a) fã dentro de um contexto acadêmico. No entanto, não vejo isso como uma
barreira inescapável. Acredito que há vantagens em se hibridizar essas identidades, em vários
sentidos. O que pretendo com essa seção é menos uma discussão dessa complexa questão (que
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é bem colocada em Hills), e mais um posicionamento pessoal justificado pelos meus objetivos
teóricos e políticos.
Primeiramente, considerando que o interesse acadêmico pelo tema dos(as) fãs é
recente no Brasil, vejo muitos ganhos em oferecer uma perspectiva ‘de dentro’ para esses
estudos. Posicionamentos etnográficos tradicionais, em que o(a) pesquisador(a) faz uma
imersão em determinado grupo social para descrevê-lo e entendê-lo inevitavelmente acaba por
construir esse grupo, seja ele qual for, como Outro, o que pode resultar em uma exotização
desse Outro, em maior ou menor grau. Na medida em que, no caso das fãs, eu ocupo esse
lugar de Outro (em relação ao(a) pesquisador(a) de fora), essa exotização me preocupa e
incomoda. É claro que minha experiência de fã não é universal, e há diversos Outros dentro
dos fandoms e das minhas próprias relações com o fandom, mas há, eu acredito, certos
aspectos que podem ser tratados de forma mais ética por quem está ‘dentro’.
Há algumas décadas atrás a figura do(a) fã na mídia era bastante estereotipada. Como
descreve Jenkins (1992), um sketch de série americana Saturday Night Live construía a
imagem dos fãs como consumidores sem discernimento que compram qualquer coisa
relacionada a seu fandom, pessoas que cultivam conhecimentos sem valor acerca do fandom,
supervalorizam produtos da cultura de massa pouco valorizados pela sociedade, são incapazes
de relações sociais fora da esfera dos fãs, são feminilizados ou dessexualizados (o sketch em
questão focava apenas homens), são infantis, imaturos e incapazes de separar a fantasia da
realidade (p.10). No caso das mulheres, os estereótipos construídos na mídia eram de uma fã
erotizada: as adolescentes que gritam, choram e desmaiam ao ver seus ídolos (p. 15). Embora
essas não sejam mais as únicas imagens do(a) fã existente hoje, esses estereótipos ainda são
bastante frequentes no senso comum. Muitos(as) fãs-pesquisadores(as), como Jenkins, vêm
tentando desconstruir esses estereótipos.
No mundo tecnológico atual, essa imagem do(a) fã como socialmente desajustado
persiste quando se retrata o(a) fã como alguém que imerge no universo online em detrimento
das relações face-a-face com seus pares, mesmo que, como já discutido, a indústria tenha
interesse em cortejar esse(a) fã. Isso não significa, porém, que essa imersão é necessariamente
negativa, e aqui parto da minha própria experiência. Conforme apontado na seção 3.3.5, os
estudos brasileiros têm focado nas fãs adolescentes e na prática de ficwriting, justificando essa
atividade como forma de letramento que pode resultar em ganhos para a vida escolar das
participantes. No entanto, não há só isso, e é no sentido de ir além dessa caracterização que
minha experiência ‘de dentro’ é útil.
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É claro que a discussão em torno dessa questão deve ser embasada por teorizações e
não somente como um relato de experiência, embora esta também seja uma forma de
produção de conhecimento válida. Nesse sentido, busco unir conhecimento acadêmico à
minha experiência de fã para discutir as práticas concretas das fãs-participantes e entendê-las
como ações sociais que estão inseridas em contextos específicos, em contraste com boa parte
dos estudos de fãs, como discutido na seção 3.3, que trata de generalizações sobre as práticas
e as pessoas envolvidas. Parto então para a descrição do contexto de pesquisa.

4.3. Contexto de pesquisa
Diversas pesquisas vêm sendo realizadas no ambiente da internet, com muitos focos
diferentes. Muitos trabalhos têm se concentrado no que se tem chamado de etnografia virtual
(Hine, 2000). Essas pesquisas apresentam certos desafios ao(a) etnógrafo(a) virtual, a
começar pela necessidade de redefinição da etnografia para esse novo contexto, que não é
restrito por noções de espaço e tempo como entendidos tradicionalmente. A etnografia
clássica pressupõe a imersão do(a) pesquisador(a) na comunidade estudada, para que este(a),
a partir da observação, participante ou não, seja capaz de descrevê-la de acordo com os
aspectos que julga relevantes. A presença do(a) pesquisador(a), no caso da etnografia em
espaços físicos concretos (uma localidade geográfica, uma instituição, um grupo social
específico etc.) é visível, mesmo que este(a) tente minimizar os efeitos dela para uma suposta
observação objetiva. Já no ambiente virtual essa presença do(a) pesquisador(a) é mais
obscura. É possível, nesse caso, estudar uma comunidade em uma rede social, por exemplo,
sem que os membros dessa comunidade saibam que o(a) pesquisador(a) está ali. Isso tem
diversas implicações éticas no que diz respeito ao consentimento dos(as) envolvidos(as) e das
possibilidades de geração de dados.
No caso do presente trabalho, grande parte das minhas observações acerca das
comunidades de fãs vem da minha participação nessas comunidades não como pesquisadora,
mas como parte da minha atividade de fã de longa data, muito antes de pensar em pesquisar
esse tema e esse ambiente. Essas observações, portanto, não foram sistemáticas no sentido
objetivo que geralmente se pretende na etnografia clássica.
O foco deste estudo, conforme discutido anteriormente, não é propriamente uma
descrição etnográfica do universo de fãs, mesmo porque tal descrição seria impossível, pois
existem infinitos fandoms e infinitos ambientes online onde fãs se reúnem com os mais
variados propósitos. Cada ambiente online usado pelas fãs tem suas próprias características, e
essas variam de acordo com as ações e interesses das próprias fãs. Ademais, meu objetivo é
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investigar como as fãs-participantes entendem e constroem suas práticas concretas, onde quer
que elas ocorram, a partir da análise da entrevista. Como cada uma delas participa de diversos
ambientes online, não é viável, e nem necessariamente produtivo, analisar todos eles. Como
Mackay (2005) aponta, o que pretendo é entender as formas de consumo e apropriação das
tecnologias digitais por fãs específicas e como estes se relacionam com suas vidas sociais,
dentro ou fora dos ambientes virtuais.
Nas seções seguintes, discuto o ambiente virtual das fãs de maneira geral, assim como
espaços específicos frequentados pelas fãs-participantes. Na última parte, apresento mais
detalhadamente minhas próprias experiências nos ambientes online.

4.3.1. Os espaços virtuais
É preciso primeiramente, portanto, definir o que estou chamando de ‘ambiente
virtual’. A palavra virtual refere-se, no entendimento do senso comum, àqueles contextos que
não se definem por um espaço físico específico, mas que existem de maneira ampla na
internet. Opõe-se, geralmente, ao ambiente ‘real’, comumente entendido como a ‘realidade’.
Nessa dicotomia, autenticidade e riqueza estão nos ambientes ‘reais’, enquanto os virtuais são
fictícios, imaginários e pobres. Esta distinção, no entanto, é baseada na premissa de que existe
uma realidade concreta que está lá, e que pode ser percebida pelos seres humanos através dos
seus sentidos. Assim, pode-se ver uns aos outros no mundo ‘real’, ouvi-los, tocá-los; pode-se
pegar nos objetos, construir ferramentas etc., de um modo que não é possível no ambiente
‘virtual’, cuja interação se dá somente por meio de textos (textos aqui no sentido amplo,
incluindo imagens, vídeos etc.). Para muitos(as) usuários(as) dos diversos ambientes online,
entretanto, o que acontece no virtual pode ser tão ‘real’ quanto a suposta realidade física.
Essa distinção também cai por terra ao considerarmos a realidade não como algo dado,
mas construída socioculturalmente. Em uma abordagem socioconstrucionista, os ambientes
virtuais são tão ‘reais’ quanto qualquer ambiente físico, já que envolvem ações sociais que
fazem com que eles adquiram certos significados. A ‘realidade’ dos ambientes virtuais está no
seu aspecto social, como foco de ações e significados que não existem independente das
práticas das pessoas que neles circulam. É claro que os ambientes ‘reais’ não são iguais aos
‘virtuais’, mas ambos são criados e recriados continuamente pelas práticas sociais que os
constituem.
Nesse sentido, o ‘virtual’ designa aquilo que existe na internet, e seria sinônimo de
‘online’ ou ‘digital’ (no sentido de envolver códigos de computador), em oposição a ‘offline’,
ou seja, o ambiente físico. Neste trabalho, é com esse sentido que utilizo a palavra ‘virtual’,
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intercambiavelmente com online, deixando a designação ‘offline’ para os contextos físicos
que se referem a uma localidade ou instância geográfica.
Tendo dado a definição do que entendo por virtual, é necessário agora estabelecer que
ambientes online foco neste estudo. Partindo-se da definição de virtual como qualquer
ambiente que existe na internet, isso implica infinitos espaços possíveis. As ferramentas
digitais permitem diversos tipos de ambientes, como e-mail (que não é propriamente um
‘ambiente’, mas faz parte das práticas virtuais), web pages, chat rooms, redes sociais, sites
institucionais, buscadores, YouTube, para citar apenas alguns. Pesquisas etnográficas
tradicionais costumam se concentrar em um ambiente específico, como no caso de Guimarães
(2005), que estudou as interações na plataforma The Palace, uma “plataforma de sociabilidade
bi-dimencional multimídia que fornece um ambiente para interações sincrônicas entre seus
usuários, representados por imagens costumizadas ou ‘avatares’” (p.142). Outros trabalhos
focam em uma comunidade de uma rede social como o Orkut, de forma a analisar que tipo de
discursos e interações são construídos nesses espaços (Moita Lopes, 2010).
A presente pesquisa, conforme já mencionado, não tem como objetivo investigar um
ambiente específico, mas sim as práticas das fãs-participantes nos diversos ambientes
frequentados por elas, sejam eles web sites, redes sociais etc. a partir da forma como essas fãs
entendem discursivamente essas práticas, não sendo, portanto, uma etnografia propriamente
dita. Assim, concentro minha observação e descrição apenas nos de maior importância para
elas, a saber: os arquivos virtuais Fanfiction.net e Archive of our own, e as redes sociais
Livejournal e Tumblr.

4.3.2. Os arquivos virtuais multi-fandom: Fanfiction.net (FF.net) e Archive of our own
(AO3)
Pesquisas focadas em fãs adolescentes, como Vargas (2005) e Black (2008) costumam
enfatizar o FF.net, já que este é muito usado por fãs dessa faixa etária. O FF.net é um dos
maiores e mais abrangentes sites de fanfics e abriga fics de diversas mídias e fandoms
(televisão, livros, animê/mangá, filme, desenho animado, história em quadrinho, videogame,
teatro/musical); seu slogan é “libere sua imaginação”. O site foi lançado em 1998 e
atualmente conta com fanfics em 43 línguas, inclusive português (dados de fevereiro de
2013). O site também tem fóruns onde as fãs podem discutir diversos aspectos dos fandoms, e
uma área onde escritoras podem encontrar betas para suas histórias.
O site é gratuito e qualquer pessoa (acima de 13 anos) pode se cadastrar e postar suas
histórias. O ambiente em geral é bastante colaborativo, e escritoras jovens ou iniciantes são
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encorajadas e amparadas pela comunidade de leitoras (Vargas, 2005; Black, 2008). Existe um
sistema de classificação para as histórias e, como mencionado anteriormente, não são
permitidas histórias com violência e/ou conteúdo sexual explícito, embora a fiscalização dessa
regra fique a cargo dos(as) usuários(as). Até 2012 muitas autoras postavam suas fics mesmo
assim, mas em maio daquele ano um grande número de histórias com esse conteúdo foi
removido do site, a maioria slash36, o que levou diversas fãs a protestarem contra o que
entenderam como um ato homofóbico.
Outro grande arquivo virtual multi-fandom é o AO3. Diferentemente do FF.net, o
AO3 não tem fins lucrativos (o FF.net é mantido através de patrocinadores, com presença de
diversos anúncios), e é inteiramente criado e mantido por fãs. O AO3 faz parte da
Organization for Transformative Works (OTW), dedicada a “fornecer acesso e preservar a
história das produções de fãs e a cultura de fãs”37 e “representa a prática de obras
transformativas, historicamente ligada à cultura feminina”. Para as fãs que trabalham no OTW
e AO3, a cultura de fãs (predominantemente feminina), que vem sendo construída desde as
primeiras convenções de ficção científica nos Estados Unidos, é de fundamental importância.
Valoriza-se toda e qualquer forma de expressão das fãs, envolvendo qualquer tipo de mídia e
incluindo ficção sobre pessoas reais38. Também valorizam-se a contribuição voluntária das
fãs, a solidariedade, a celebração de suas práticas, e a inclusão de todas as formas de
participação. Questões de igualdade são enfatizadas, valorizando fãs de “todas as raças,
gêneros, culturas, identidade sexual e habilidade”, ao mesmo tempo em que buscam evitar a
“homogeneização e centralização do fandom”.
O AO3 foi criado em 2009 e ainda está em versão beta (não completamente pronto).
Ele é gratuito, mas é preciso ter um código-convite para poder criar uma conta nele. Para
aquelas que querem somente ler as fics disponíveis no site, no entanto, não há necessidade de
cadastramento, e qualquer pessoa pode acessar. As histórias publicadas no AO3 são de todos
os tipos, sem restrição de classificação ou conteúdo, ao contrário do FF.net. Após a
“purgação” das fics com conteúdo sexual explícito do FF.net, muitas fãs migraram para o
36

Segundo informações em artigo publicado em <http://www.squidoo.com/fanfictionnet-vs-archive-of-ourown#module156530647>, acessado em 27/2/13.
37
As informações que se seguem sobre o OTW são do próprio site, <http://transformativeworks.org/>, acessado
em 25/2/13.
38
Ficção sobre pessoas reais (real person ficction – RPF) é um tópico controverso dentro do fandom. Nem todos
os espaços de fãs aceitam esse tipo de produção artística. No FF.net, por exemplo, isso não é permitido. No
entanto, para as fãs que se engajam nessa prática, as celebridades que existem em suas histórias são também
ficcionais; uma ficção que é baseada, em parte, na realidade. Segundo Busse (2006), a RPF lida com três
diferentes versões da celebridade em questão: a pessoa real, a performance pública dessa pessoa e a pessoa
ficcionalizada, que é uma extrapolação e interpretação da performance e das informações que a fã tem da pessoa.
Nesse sentido, as celebridades se transformam em personagens tão ficcionais quanto os de qualquer fandom.
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AO3. Já que conteúdo explícito é permitido, o AO3 também tem um sistema de ‘warnings’
(avisos) que as autoras podem utilizar. Em geral esses ‘avisos’ se relacionam a conteúdos que
as fãs consideram ‘triggering’ (que podem desencadear reações e emoções negativas nas fãs),
como estupro, violência física ou psicológica, racismo e outros tipos de preconceito etc. As
fãs no AO3 estão preocupadas em ter um espaço livre para explorar os assuntos que quiserem,
mas ao mesmo tempo demonstram sensibilidade em relação a conteúdos que podem ser
potencialmente difíceis para outras fãs39.
O AO3 tem histórias publicadas em cerca de 40 línguas, incluindo português
(aproximadamente 500 fics em fevereiro de 2013). Além dos diversos fandoms nas macrocategorias animê & mangá, livros, quadrinhos, filmes, televisão, teatro, música & bandas,
celebridades & pessoas reais e videogame, o site também possibilita a publicação de histórias
originais (ou seja, não baseadas em um universo pré-existente), o que não existe no FF.net.
Em termos de usabilidade, ambos têm vantagens e desvantagens. Segundo
levantamento apresentado no artigo “FanFiction.Net vs. Archive of Our Own: A Comparison
of Two Fan Fiction Archives40”, o principal problema apontado para o FF.net é a dificuldade
de se achar boas história no meio do “lixo”. Nos ambientes mais adultos das fãs, o FF.net é
considerado “the pit of voles” (ninho de rato), cujas histórias frequentemente apresentam
problemas de ortografia e pontuação, caracterizações pobres, enredos infantis e abundância de
Mary Sues41. Outra reclamação é a limitação no conteúdo, como já discutido. O AO3, por
outro lado, é apontado como sendo centrado em fandom midiáticos ocidentais, e fãs de
animês, mangás e fandoms orientais não se sentem bem-vindas. Além disso, há problemas de
manutenção que fazem com que o site fique indisponível em certas ocasiões, é difícil
conseguir o código-convite, e a comunidade de leitoras não é tão ativa quanto no FF.net, no
sentido do oferecimento de feedback e suporte.
Em linhas gerais, e isso parece se refletir nos comentários das fãs sobre o artigo acima
mencionado e suas próprias preferências entre os dois, o FF.net parece ser um site mais
predominantemente jovem, com ênfase nos fandoms que atraem esse grupo, como animês e
mangás, Harry Potter, Crepúsculo etc. Já o AO3 reúne fãs mais velhas e experientes, tanto em

39

Sendo um espaço majoritariamente feminino, as fãs parecem muito atentas a questões de desigualdades que
cercam as vidas de muitas mulheres. Muitas fãs relatam ter sofrido violências dos mais diversos tipos, e por isso
preferem não ser expostas a certos conteúdos. A política do site, na minha experiência de usuária, é de
solidariedade com esse tipo de questão.
40
<http://www.squidoo.com/fanfictionnet-vs-archive-of-our-own#module156530647>, acessado em 27/2/13.
41
Conforme mencionado na seção 3.2.2, as Mary Sues são personagens, muitas vezes, de auto-inserção das
autoras, geralmente jovens, e que são criticadas por serem infantis e unidimensionais, perfeitas e idealizadas.
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idade quanto em participação no fandom, com histórias com mais conteúdo adulto e maior
qualidade literária, centradas em fandom televisivos e filmes.

4.3.3. Redes sociais: Livejournal (LJ) e Tumblr.
Um dos ambientes mais frequentados pelas fãs atualmente é o já citado LJ, que é
usado pelas fãs de diversas maneiras, e que descreverei em seguida. De acordo com a empresa
responsável pelo site, o LJ é
“uma plataforma de publicação comunitária, que propositadamente embaça as fronteiras entre
blogging e social networking. Desde 1999, o LJ tem abrigado uma variedade de indivíduos
criativos que buscam compartilhar interesses comuns, fazer novos amigos e se expressar”42.

Essa variedade se reflete nos diferentes usos que as fãs fazem dele. Para algumas usuárias,
funciona como um diário virtual, no qual são postadas anedotas e comentários sobre o
cotidiano; outras a utilizam como um arquivo virtual para fanfictions ou outras produções
artísticas; ou ainda uma combinação de ambas possibilidades. O site também permite a
criação de comunidades dos mais variados tipos e com diversos propósitos. Segundo dados do
site, a rede conta com cerca de 16 milhões de journals e comunidades (dados de novembro de
2012). O cadastramento é gratuito, mas existem contas pagas que oferecem mais recursos às
usuárias. A maior parte do site é em inglês. Apesar de haver uma opção de idiomas, nem
todos têm a plataforma inteiramente disponível nessa língua. No caso do português, há pouca
tradução disponível; a maior parte da interface necessária à navegação está em inglês.
Antes de descrever as comunidades do LJ, é necessário definir melhor a noção de
comunidade com a qual estou trabalhando. Comunidade pode ter vários sentidos, sendo mais
amplo ou mais restrito conforme o contexto no qual é empregada. Aqui uso a palavra
comunidade com diversos sentidos.
Primeiramente entendo comunidade no sentido mais amplo, em uma perspectiva
socioconstrucionista, como “um conjunto de significados compartilhados na vida dos seus
integrantes que os fornece recursos simbólicos para construir sua identidade coletiva”
(Guimarães, 2005: 146). Nessa visão, a comunidade não é algo pré-existente na qual as
pessoas vão se integrando, mas sim algo que é ativamente construído pela ação de seus
participantes, ou seja, a comunidade é o “resultado de relações sociais que performam a ideia
e dão um significado especifico e contextualizado a ela” (idem). No caso da comunidade de
fãs de forma geral, esta é construída coletivamente quando pessoas se reúnem em torno de
certo produto cultural, que no caso das fãs-participantes são séries televisivas e livros da
42

<http://www.livejournalinc.com/aboutus.php#ourcompany>, acessado em 20/12/12.
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cultura de massa. Isso não significa que todas as pessoas que se declaram fãs desses produtos
se identificam com essa comunidade maior, por assim dizer, ou mesmo que essa identificação,
se existe, é a mesma para todos. Assim, para entender as práticas efetivas dos indivíduos, é
preciso investigar de que forma essa ‘comunidade’ se concretiza para eles.
Quando falo, portanto, de comunidade de fãs, quero me referir ao conjunto das fãs de
maneira muito geral. Esse grande conjunto, é claro, pode ser dividido em infinitas subcomunidades mais específicas, como por exemplo as fãs de um texto-fonte em particular, que
também podem ser entendidas como comunidades.
Já as comunidades criadas nos ambientes online têm um sentido bem mais específico,
e podem ser de diferentes tipos. Quando comecei a participar desse universo, as fãs se
reuniam em fóruns e em listas de discussão que, embora ainda existam, não são mais os locais
privilegiados (Busse & Hellekson, 2006). Esses ambientes podem ser entendidos como
espaços de afinidade, conforme definidos na seção 3.3.4. É importante ressaltar aqui que
minha experiência de fã restringe-se a fandom televisivos e alguns livros (notadamente Harry
Potter e Sherlock Holmes) – experiência compartilhada pelas fãs-participantes da pesquisa.
Animês, mangás, quadrinhos e videogames, por exemplo, não fazem parte do meu repertório,
e podem ter especificidades que eu desconheço. Limito-me aqui, portanto, a generalizar sobre
fandoms televisivos, tendo em vista a necessidade de esclarecer o foco dessa investigação.
A seguir descrevo de forma bastante geral minha experiência com as comunidades do
LJ: como se organizam, que tipo de interações são construídas entre os membros etc. Os
exemplos citados são todos de comunidades das quais participo ou participei em algum
momento. Como já mencionado, parto da minha observação de fã para essas considerações.
As comunidades do LJ, assim chamadas pelo próprio site, constituem formalmente um
grupo de indivíduos que compartilha as mensagens que são postadas nela. Cada comunidade é
criada em torno de um interesse específico, e suas regras de conduta são uma mistura de
regras relativamente padronizadas para as interações virtuais nesse tipo de rede social, e
questões específicas que são definidas pelos membros da comunidade. Qualquer indivíduo
cadastrado no LJ pode criar uma (ou várias) comunidade, e não há limite de membros. Para
ser membro de uma comunidade é necessário ter uma conta no LJ, mas algumas comunidades
abertas permitem que qualquer um veja seus posts, mesmo sem ser cadastrado no LJ43.
Em geral existem diversos tipos de comunidades criadas por fãs. Há comunidades
‘gerais’ de um fandom, onde se pode discutir todo e qualquer aspecto do fandom em questão.
43

Pessoas não cadastradas também podem comentar posts em LJ pessoais e comunidades, desde que esses sejam
configurados para aceitar comentários ‘anônimos’.
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A comunidade sherlockbbc, por exemplo, se propõe ser um espaço aberto para fãs da série
britânica Sherlock, incluindo informações sobre os atores, fanfics de qualquer gênero e
pairing (casal), discussões sobre temas relacionados à série, disponibilização de recursos para
escritores de fics e até mesmo posts sobre encontros de seus membros em diversas localidades
geográficas. Outras comunidades são mais específicas, podendo, por exemplo, restringir-se a
discussões e compartilhamento de fanfics e de apenas um pairing, como a comunidade
house_wilson, da série americana House, cujo propósito é discutir e compartilhar fics que
focam no relacionamento entre os personagens Gregory House e James Wilson.
Grande parte das comunidades são organizadas em torno de pairings, já que este é um
aspecto às vezes bastante controverso das interações entre fãs. Para as fãs que tem um OTP44,
filiar-se a uma comunidade dedicada a esse casal é uma boa opção para achar fics que lhe
interessam. Já as fãs que seguem múltiplos casais no mesmo fandom podem filiar-se a várias
comunidades ou a uma comunidade mais geral. Como a maioria das fãs acompanha mais de
um fandom, elas acabam sendo membros de diversas comunidades. Eu por exemplo sou
membro de 5 comunidades e sigo mais 5 sem ser efetivamente membro45.
A maior parte das comunidades tem uma ou mais ‘donas’ ou moderadoras, que são as
pessoas responsáveis por organizar a comunidade, mediar questões entre os membros, definir
e fazer cumprir as regras, entre outros aspectos. Existe uma tentativa de democratização nas
comunidades, no sentido de que certas decisões são tomadas após consulta aos membros, seja
por votação (o LJ possibilita a criação de enquetes) ou comentários em resposta a alguma
questão levantada pelas moderadoras.
Os membros de qualquer comunidade do LJ estão sempre em fluxo; pessoas entram e
saem a todo momento. A participação de cada pessoa também é muito variada, como
discutido na seção 3.3.4 em relação aos espaços de afinidade. Há fãs que postam
constantemente, contribuindo com suas próprias fanfics ou tópicos para discussão ou
comentando posts criados por outros. Outras postam raramente e uma boa parte nunca se
manifesta – as já mencionadas lurkers, categoria na qual incluo minha própria participação
como fã46.

44

One True Pairing (um único casal), ver seção 3.3.2.
Existe a possibilidade de ‘watch’ (assistir) uma comunidade sem de fato pertencer a ela. E ainda há as
comunidades que vejo de vez em quando sem nenhum tipo de filiação formal. Como meu interesse nos fandoms
muda ao longo do tempo, estou sempre buscando e descartando comunidades.
46
Nos últimos anos tenho feito um esforço maior em participar mais ativamente nas comunidades,
principalmente fazendo comentários sobre as fics que leio e gosto, mas minha participação efetiva ainda é
bastante incipiente.
45
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Além das comunidades, o LJ permite uma interação entre as fãs que é diferente do que
existia antes nas listas de discussão e fóruns, de modo que suas particularidades entram em
processo dialógico com as práticas das fãs. Segundo Busse & Hellekson (2006), o LJ permite
uma mistura maior de intimidades e práticas do fandom, o que não acontecia tanto nos
ambientes anteriores. Assim,
“a constante infusão de informações pessoais entre os discursos de fã apresenta um modo de
interação diferente no qual a impressão pessoal da autora pode influenciar a forma como lemos
suas histórias e vice-versa. Um benefício disso é que a mistura de ficção e outros materiais
permite que fãs que não são escritoras interajam de forma mais ampla” (p. 14).

Nesse sentido, tanto as histórias quanto as pessoas podem se tornar o centro da interação, já
que no LJ é possível seguir pessoas47 (Busse, 2006) assim como comunidades.
Por outro lado, o LJ fragmenta os fandoms em diversos micro-espaços, necessitando
que as fãs interajam em muitos deles. O LJ também mudou a forma de interação entre
escritoras e leitoras; é bem fácil postar um comentário em uma fic no LJ, mas devido à
natureza pública deste, os comentários acabam sendo, por vezes, menos críticos do que os que
eram mandados por e-mail na época das listas de discussão (Busse, 2006).
Outra rede social que está ganhando popularidade entre as fãs é o Tumblr, um tipo de
microblog que “permite que você compartilhe qualquer coisa facilmente. Publique textos,
fotos, citações, links, músicas e vídeos usando o seu navegador, celular, computador ou email, onde quer que você esteja48.” Assim como no LJ, é possível postar comentários sobre as
publicações e seguir determinadas pessoas, assim como determinadas tags49.
A observação de um fã sobre as mudanças ao longo do tempo nos ambientes de
interação sumariza bem esses contextos50:
“A estranha dicotomia do fandom é que a parte social parece estar se
descentralizando cada vez mais, enquanto a parte de fanfics vem se tornando mais coerente
como um todo. Antigamente, se você queria interagir com os fãs, você ia a um grupo
central do usenet, como alt.tv.x-files e alt.tv.x-files.creative51. Você ia ao fandom. Depois,
com o Livejournal, você construía o fandom ao seu redor. Mas havia uma conexão sólida
entre você e a comunidade. Ao mesmo tempo, comunidades de notícias estavam surgindo
47

Para seguir alguém, a fã deve tornar-se ‘amiga’ dessa pessoa. Qualquer post que as amigas fizerem em seus
LJs podem ser vistos na página de amigos (Friends’ page) da usuária. Assim, além de visualizar os posts das
comunidades das quais é membro, a fã também pode ver os posts de suas ‘amigas’.
48
<http://www.tumblr.com/about>, acessado em 27/2/13.
49
Tags são uma forma de classificar o conteúdo de um post. As tags são muito usadas no LJ, Tumblr e AO3,
permitindo às usuárias agrupar posts e/ou fics de um mesmo tipo ou assunto, facilitando a navegação e a busca
por conteúdos de interesse.
50
Em entrevista publicada em <http://www.dailydot.com/culture/sam-starbuck-copperbadge-fanfiction-author/>,
acessada em 27/2/13.
51
O usenet era um electronic bulletin board (sistema em que um computador central serve como base para a
troca de informações entre usuários que as acessarem de seus computadores) popular nos anos 90 (antes das
listas de discussão) nos Estados Unidos, usado principalmente nas universidades, que permitia o
compartilhamento de mensagens entre os usuários cadastrados, e que era um importante espaço de fãs nessa
época (Jenkins, 2006).
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para assegurar que todos que quisessem soubessem o que estava acontecendo no seu canto
do fandom.
Com o Tumblr, o fandom parece estar mais descentralizado; existem tags e pessoas
para seguir, mas não há comunidades da mesma forma que no LJ. (...) não é que não
existam comunidades, é que essas são mais soltas e menos organizadas do que as do LJ, o
que tem suas próprias vantagens. Com a abertura do Archive of our own, as fanfics ficaram
mais centralizadas (...).
Então eu não sei se o Tumblr seria tão popular se não existisse um site separado que
agregasse nossas fics para nós. E eu realmente acho que, a longo prazo, AO3 teve um
impacto muito maior no fandom.”

4.4. As participantes
Como dito anteriormente, a escolha das participantes da pesquisa não foi aleatória, e
sim baseada em conhecimentos prévios de pessoas que achei que poderiam se interessar pela
pesquisa, com as quais entrei em contato por e-mail ou pessoalmente. Nem todas, no entanto,
responderam a esse contato, mas as que responderam aceitaram participar.
A seguir dou algumas informações sobre cada participante (apresentadas aqui com
nomes fictícios), como as conheci e como foi feito o contato para a pesquisa. Esses dados são
bastante relevantes, pois entendo que a pesquisa é construída por pessoas que têm uma
história umas com as outras e que essas histórias constroem certas relações que por sua vez
vão contextualizar e informar as interações entre elas. Tanto quanto saber quem são as
participantes, é importante saber quem eu e elas somos umas para as outras e as relações que
construímos ao longo dos nossos encontros, sejam eles virtuais ou presenciais. Esses
contextos e relações são necessários para entender como os dados foram gerados e como são
interpretados na análise.

4.4.1. Lia
A participante Lia é de classe média, tem 39 anos e se identifica como heretossexual.
Meu contato inicial com ela se deu em uma comunidade do LJ dedicada à série Criminal
Minds (no Brasil exibida pelo canal AXN da televisão a cabo) em 2009. Lia postou uma
mensagem solicitando uma beta reader para uma história que estava escrevendo. Chamou-me
atenção o fato de ela ter <br> no seu username, e, ao entrar em sua página do LJ tive a
confirmação de que se tratava de uma brasileira (ela havia preenchido o espaço ‘localização’
com uma cidade brasileira, além do título de seu LJ estar em português). Decidi, portanto,
responder sua mensagem e ofereci-me como beta. Em 2009 e 2010 fui beta (junto com outra
fã que também respondeu a solicitação de Lia, mas com quem eu nunca interagi) de duas
histórias dela (cada uma com múltiplas partes), uma delas ainda incompleta.
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Ao longo desse tempo trocamos diversos e-mails não relacionados diretamente às fics
em questão, e estabelecemos uma amizade. Descobrimos várias coisas em comum, como o
fato de ambas sermos professoras de inglês e ambas acompanharmos certos fandoms. Foi
durante essas conversas por e-mail que eu comentei que pretendia desenvolver um projeto de
mestrado relacionado à prática de fãs na internet, e Lia disponibilizou-se para ajudar-me no
que fosse necessário.
Em 2012, depois de haver entrado efetivamente no Programa de Mestrado e definir o
objetivo da pesquisa, entrei novamente em contato com ela por e-mail para saber se ela ainda
estaria interessada em participar como uma das fãs-participantes, no que ela prontamente
respondeu que sim.
Em 18 de agosto de 2012 fizemos a entrevista por Skype (somente áudio, já que ela
não possuía webcam). Optei pelo Skype e não e-mail porque considerei mais produtiva a
interação sincrônica que o primeiro oferece. Essa entrevista inicial teve duração de 5 horas e
50 minutos, e acabou sendo muito mais uma conversa entre amigas do que propriamente uma
entrevista para pesquisa acadêmica. As primeiras duas horas foram mais focadas na entrevista
em si, abordando as perguntas que eu havia preparado. No entanto, ao longo da interação
descobrimos ainda mais coisas que temos em comum, e isso fez com que grande parte da
conversa tenha sido focada em nossas experiências como fãs e reminiscências sobre o passado
a partir de experiências compartilhadas. Em determinado momento saímos totalmente de um
enquadre de entrevista para pesquisa para o de conversa informal do tipo fofoca, caracterizada
por muita descontração e muitas risadas.

4.4.2. Carol
A participante Carol (25 anos, classe média) é uma amiga de faculdade. Conhecemosnos em 2006, quando iniciamos a Faculdade de Letras e após algum tempo de convívio na
faculdade descobrimos que a participação dos ambientes online de fãs e a leitura de
fanfictions eram atividades que tínhamos em comum, e começamos a trocar e-mails falando
de séries que gostávamos, das fanfics que líamos e assuntos relacionados. Foi em um desses
e-mails falando de nossas fandoms favoritas que Carol me disse se identificar como lésbica, e
que acompanhava diversos casais de femslash.
Após a definição da pesquisa, falei com ela pessoalmente, em um encontro com outros
amigos de faculdade, sobre a possibilidade de ela participar da pesquisa, com o que ela
concordou. Apesar de conhecê-la como parte de um círculo de amigos próximos, optei por
fazer também as entrevistas por Skype (também somente áudio) e não pessoalmente por
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razões de comodidade para ambas. A entrevista ocorreu em 20 de janeiro de 2013, e durou
cerca de uma hora.

4.4.3. Nadia
A participante Nadia, 50 anos, é de classe média, se identifica como heterossexual,
tem 2 filhos (um filho de 20 anos e uma filha de 11), e é a única que eu não conhecia antes da
pesquisa. Conversando com uma amiga do mestrado sobre minha pesquisa, ela me disse que
uma de suas tias lia fanfictions, e que ela talvez se interessasse em fazer parte da pesquisa. Eu
pedi a essa amiga então que falasse com sua tia sobre isso, e após uma confirmação desse
interesse, entrei em contato com Nadia por e-mail. Algum tempo depois desse contato inicial,
fui à comemoração do aniversário dessa amiga, que me apresentou pessoalmente à Nadia.
Conversamos brevemente sobre a pesquisa e ela aceitou participar.
A entrevista foi realizada em 2 de fevereiro de 2013 através do canal de chat do
Facebook, que, assim como o Skype, permite comunicação sincrônica com áudio e vídeo
(embora só tenhamos usado o áudio). Essa entrevista durou cerca de uma hora.

4.4.4. Eu como participante
Conforme anunciado na introdução e discutido ao longo do trabalho, eu sou também fã
(e participante dessa pesquisa), o que me levou a escolher este tema e o que influenciou minha
interação com as demais participantes, pois partilhamos, em maior ou menor grau, repertórios
e experiências dentro dos fandoms. Sendo assim, torna-se relevante apresentar mais
informações sobre mim mesma. Tenho 32 anos, sou de classe média e identifico-me como
heterossexual. Comecei a frequentar os ambientes online por volta de 1998, e passei o
primeiro semestre de 1999, antes de ingressar na faculdade (curso de Ciências Biológicas),
lendo fanfics e participando desses espaços. Em 2006, após a conclusão da Licenciatura em
Ciências Biológicas resolvi ingressar no curso de Letras. Parte dessa decisão foi motivada
pelos anos de contato com as fanfics e as leituras de discussões nos fandoms, que me fizeram
desenvolver um interesse por questões de linguagem.
Ao longo dos meus muitos anos de fandom passei por diversos tipos de espaços.
Primeiramente participava das listas de discussão, além de acessar arquivos virtuais de
fandoms específicos. Nas listas havia discussões, comentários e brincadeiras e, mesmo sendo
lurker, eu sempre me senti parte da comunidade e gostava de ler os posts das outras fãs.
Surgiu então o LJ, e grande parte das comunidades de fãs passaram para esse novo espaço.
Hoje, além dele há grande presença de fãs no Tumblr, do qual eu não participo. Até mesmo no
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LJ eu tenho participado pouco ultimamente. Minha friends’ page (c.f. nota 47) no LJ tem, no
momento, algumas comunidades (de diversos fandoms) e algumas fãs. Adicionei essas fãs por
diversas razões: algumas para saber de novas histórias que escrevem e algumas porque
costumam ter posts interessantes, geralmente de conteúdo político ou relacionado a notícias
sobre fandoms. Além disso, ainda visito regularmente diversas outras comunidades e LJ
pessoais para me informar sobre novidades.
Meu maior engajamento com o fandom atualmente, no entanto, é através do AO3.
Considero-o o melhor lugar para procurar o tipo de fanfics que me atraem nos diversos
fandoms pelos quais me interesso. Como prefiro ler fics mais longas, gosto muito da
possibilidade do AO3 de buscar fics por tamanho, e de poder baixar fics com múltiplos
capítulos como um único arquivo, o que não ocorre no FF.net. Ocasionalmente busco também
arquivos virtuais de fandoms específicos, mais antigos. Interesso-me também por discussões
de meta, ou seja, do próprio universo de fãs, e das pessoas que o povoam, além de questões
políticas e éticas derivadas dos fandoms.

4.5. Geração de dados
Os dados usados para a pesquisa são de entrevistas em áudio52 feitas pelo computador
(Skype ou similares) com as participantes. Essas entrevistas tinham caráter semi-estruturado:
algumas perguntas amplas sobre o envolvimento das participantes nos fandoms e sua visão
sobre esse envolvimento foram feitas para todas53, enquanto outras perguntas foram
específicas para cada participante e foram surgindo ao longo da interação. Os dados foram
então transcritos para análise. Essa transcrição não foi muito detalhada, já que a análise foca
nos posicionamentos construídos através principalmente do conteúdo proposicional das
interações. Desta forma, alguns truncamentos, repetições e sinais não verbais (de
concordância e interesse, por exemplo) não foram transcritos de modo a facilitar a leitura e
análise dos dados. As convenções de transcrição podem ser vistas no apêndice 1.
Optei por entrevistas porque considero que esse tipo de interação com as participantes
é a forma mais produtiva de responder às perguntas de pesquisa e construir uma interpretação
de como elas entendem e se relacionam com as suas próprias práticas de fã. Além disso, uma
entrevista pressupõe interação entre entrevistador e entrevistado, na qual ambos estão
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Como Lia não possuía webcam na ocasião da primeira entrevista, os dados foram gerados somente em áudio e
gravados com um gravador digital. Optei, então, por fazer todas as entrevistas dessa mesma forma, somente com
áudio.
53
Essas perguntas podem ser vistas no apêndice 3.
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engajados na construção de significado de forma contextualizada54 e, já que eu também sou fã
e participante da pesquisa, essa estratégia me permitiu compreender também minha posição
de fã-pesquisadora através, justamente, dessa interação.

4.6. Instrumental analítico
A abordadem socioconstrucionista compreende a linguagem como ação social que, em
vez de simplesmente refletir o mundo e as pessoas, ativamente os constrói através das
interações, nas quais os sentidos são constantemente negociados. Ao mesmo tempo em que
quando falamos/agimos estamos reiterando significados sedimentados (do senso comum, por
exemplo), podemos também re-significar valores, ideias, práticas e identidades. Um olhar
atento ao modo como as pessoas constroem e negociam significados em suas interações e
práticas cotidianas pode chamar atenção para o modo como isso é articulado através dos
discursos. Assim, busco em diálogo entre os discursos construídos nas entrevistas e os
Discursos (c.f. 3.2) circulantes na sociedade.
No caso da presente pesquisa, interessam-me as construções das participantes acerca
das práticas de fã nas quais se engajam e a forma como as compreendem, entendendo que
essas práticas se inserem em um contexto mais amplo tanto em relação à sociedade altamente
consumista em que vivemos quanto a um contexto mais restrito da vida de cada pessoa, com
sua história, experiência, e relações com os outros que a cercam. Tento aqui, portanto, com
base nas interações nas entrevistas, apontar algumas possibilidades de significados situados.
O instrumental analítico utilizado para tal é uma tentativa de dar conta das
multiplicidades de sentidos que são articulados, referenciados e co-construídos nas interações,
considerando os objetivos propostos. Para isso, a noção de posicionamento me parece
bastante produtiva. Esse construto teórico “se refere a como as pessoas estão localizadas no
discurso ou na conversa quando estão engajadas na construção do significado com outros”
(Moita Lopes, 1995: 136), e incorpora tanto o nível macro (sócio-histórico) quanto o micro
(da interação específica).
Wortham (2001) propõe que o estudo de posicionamento interacional em narrativas
autobiográficas pode ser uma ferramenta útil para entender a construção do eu de uma
perspectiva dialógica, ou seja, considerando o contexto social, cultural e relacional no qual o
individuo está inserido. Criticando o foco na representacionalidade da narrativa, Wortham
54

É claro que também há engajamento na construção de significado por parte de autora e leitora de uma web
page, por exemplo, mas de forma diferente. Neste caso, diferentemente da entrevista, não há interação direta e
sincrônica entre elas, ainda que uma leitora possa mandar uma mensagem à autora; a mediação entre as partes
ocorre através do texto (incluindo quaisquer recursos visuais disponíveis) que está lá e é relativamente fixo.
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argumenta que as narrativas autobiográficas vão além da simples representação do eu na
medida em que também posicionam o narrador interacionalmente, estabelecendo relações
entre o narrador e a audiência no evento interacional da narrativa. O ato de narrar “é uma
performance que pode posicionar o narrador e a audiência de diversas formas” e, nesse
sentido, “narrativas não apenas representam o estado das coisas, mas também realizam ações
sociais” (idem: 9). Essa mesma abordagem também é produtiva em qualquer tipo de evento
interacional, seja uma narrativa autobiográfica ou não, pois estamos sempre nos posicionando,
posicionando os outros e posicionando ambos em relação às coisas do mundo de diversas
formas (Moita Lopes, 2006c).
Usando os conceitos Bakhtinianos de dupla-voz e ventriloquação, Wortham (2001)
argumenta que, nas narrativas, os narradores se posicionam a partir das diversas vozes que são
invocadas no discurso. A dupla-voz refere-se ao modo como o narrador “articula sua própria
voz (e, assim, posiciona-se interacionalmente) justapondo a si mesmo em relação a outras
vozes” (p. 66). Já a ventriloquação é “o processo de posicionar-se justapondo e falando
através de outras vozes” (p. 67). Para analisar como isso ocorre na interação, Wortham
descreve alguns tipos de pistas linguísticas que os narradores (e quaisquer participantes de
uma interação) usam para indexicalizar as diversas vozes e se posicionar em relação a elas:
referência e predicação, citação e modalização epistêmica (p. 70). Essa lista, no entanto, não é
exaustiva, e podem ser usados outros tipos de pistas.
A referência e predicação relacionam-se ao modo como o indivíduo constrói o mundo
através da linguagem. A forma como ele se refere às coisas do mundo indica seu
posicionamento em relação a elas. Já a predicação refere-se a como esses referentes são
caracterizados no discurso, por exemplo com o uso de adjetivos que implicam julgamentos de
valor. A citação envolve o que foi dito e como foi dito, através de discurso direto ou indireto.
Ao escolher a citação e a maneira de fazê-la, o indivíduo ventriloqua outros e se posiciona em
relação a eles (Moita Lopes, 2006c: 297). Finalmente, os modalizadores epistêmicos
“expressam os tipos de acessos que os narradores têm ao evento narrado e os posiciona na
narrativa de forma particular” (idem: 298), servindo também, para enunciados não narrativos.
Essas ferramentas, aliadas à análise proposicional, já que o conteúdo das conversas
também em si é importante para a construção dos significados em jogo, serão usadas para
analisar as entrevistas. Nestas houve momentos de narrativas autobiográficas, quando as fãsparticipantes contaram episódios de suas experiências como fãs, assim como momentos de
interação turno-a-turno.
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Cada evento comunicativo tem um contexto específico, pois ocorre em determinado
momento, em determinado local, envolvendo determinadas pessoas, cada uma com sua
bagagem sociohistórica. Assim, o entendimento dessas questões é fundamental para a
compreensão do que está acontecendo naquela situação. É ao longo da interação, no caso
dessa pesquisa as entrevistas feitas com as fãs-participantes, que os contextos vão sendo
construídos intersubjetivamente pelos interlocutores, em um processo dialógico e interacional
sempre dinâmico (Blommaert, 2005). Nesse processo de construção, no qual, conforme
apontado anteriormente, os participantes vão se posicionando de diversas formas, vários
discursos e vozes entram em articulação. As noções de intertextualidade e entextualização,
portanto, são importantes, pois chamam atenção para a forma como isso é feito. A
intertextualidade, conceito importante no pensamento de Bakhtin, diz respeito ao fato de que
tudo que é dito tem uma história, envolvendo múltiplas vozes e contextos. Em cada interação,
discursos e significados são mobilizados pelos interlocutores, que “escolhe[m] um aspecto de
sua experiência do que está ocorrendo em volta de si e o formula[m] em palavras e
proposições etc. – isso é entextualização” (Rampton, 2006b: 118). Na interação, os discursos
produzidos por meio da entextualização entram em um novo contexto e são então
recontextualizados

pelos

interlocutores

a

partir

das

suas

próprias

experiências,

entextualizando novos discursos e assim por diante. Analisar como se dá esse processo de
contextualização, entextualização e recontextualização na interação pode ser útil para
entender as construções discursivas em jogo, e será também, portanto, parte do instrumental
analítico deste trabalho.
Os discursos mobilizados pelos interlocutores nesse processo têm sempre uma
história, ou seja, apontam, de modo mais ou menos explícito, para certos entendimentos do
mundo que podem ser mais ou menos estabilizados. Existem, portanto, diversas pistas
linguísticas, como aquelas citadas acima, que indexicalizam certos discursos e valores e, a
partir desses significados, podemos entender como as pessoas se posicionam em relação umas
às outras e aos discursos que mobilizam. Nesse processo podem tanto sustentar sentidos já
estabelecidos quanto questioná-los e modificá-los. Discutirei, ao longo da análise, que
significados são indexicalizados pelas fãs-participantes e como elas se posicionam em relação
a eles, considerando sempre o contexto interacional em que ocorrem. É importante salientar
mais uma vez que minha posição como fã, além de pesquisadora, têm implicações para os
posicionamentos construídos nas interações, já que ela faz parte do contexto e significados em
pauta.
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5. ANÁLISE DOS DADOS

Os dados desta pesquisa foram gerados por meio de entrevistas com as participantes,
conforme apontado na seção 4.5. A análise aqui apresentada é uma interpretação possível das
construções discursivas em questão, e não pretende, portanto, revelar uma verdade, como já
discutido na seção 4.1: “assim como qualquer participante do discurso, os pesquisadores
também falam de algum lugar ou de uma perspectiva, que constrói seu objeto e gera os dados
relevantes de um modo específico, constituindo uma possibilidade de compreender a questão
estudada” (Moita Lopes, 2009:12).
Dividirei a análise em quatro seções, cada uma relacionada a uma pergunta de pesquisa,
de modo a cumprir os objetivos por mim propostos, considerando as questões discutidas
sempre como construções discursivas situadas não só no contexto do universo das fãs que
discuti ao longo desse trabalho, mas também na interação particular de cada entrevista. Estas
perguntas são: 1) como as fãs constroem discursivamente o universo das fãs em geral; 2)
quais as formas de participação, entendidas como diferentes práticas de letramento, nas quais
se engajam; 3) que identidades são construídas dentro e fora dos ambientes online; e 4) quais
são as relações entre as práticas de fã e a vida cotidiana das participantes. É claro que todos
estes aspectos estão imbricados, e essa separação em perguntas é simplesmente um recurso
organizacional dos dados na tentativa de responder à questão central de pesquisa, a saber,
como as participantes entendem e se relacionam com suas práticas de fãs. Ademais, discuto as
semelhanças e diferenças entre cada participante de forma a procurar dar conta
“[d]os modos de interpretar, as maneiras de projetar significados no que está sendo dito e
como os interlocutores se colocam, se posicionam e se alinham interacionalmente frente ao
que está sendo dito, aos personagens que povoam seus enunciados e à alteridade com que
se defrontam na interação” (Moita Lopes, 2009: 14).

Assim, busco entender, de forma situada, as práticas sociais em questão.
A análise aqui apresentada não abarca a totalidade dos dados; o recorte foi feito com
base nas discussões relevantes para responder às perguntas supracitadas, e apresentados em
excertos. Devido a esta organização, os excertos não aparecem necessariamente em ordem
cronológica, e não há um número igual de excertos para cada participante. Como a interação
com cada participante é diferente, nem sempre os mesmos aspectos em relação às questoes em
pauta foram apontados, ou não com a mesma ênfase. Além disso, em alguns momentos,
trechos da interação dentro de um excerto foram suprimidos para melhor focar no aspecto em
discussão. Isso está indicado com o sinal (...). As letras após o número de cada excerto
indicam a participante em questão: L para Lia, C para Carol e N para Nadia. A divisão dos
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excertos baseou-se em tópicos interacionais relacionados a cada pergunta. A noção de tópico
diz respeito, grosso modo, a “sobre o que se está falando” (Brown & Yule, 1983) e pode ser
analisado em termos do que Brown & Yule chamam de arcabouço topical. Este é constituído
pelos aspectos ativados do contexto que são “os aspectos do contexto que são diretamente
refletidos no texto, e os quais são necessários para se interpretar o texto” (p. 75). Esses
aspectos incluem quem são os participantes da interação e o contexto em que ela ocorre
(aspectos externos), e “as pessoas, lugares, entidades, eventos, fatos etc. ativados para os
participantes porque já foram mencionados na conversa” (p. 79) (aspectos internos).

5.1. A construção discursiva do universo das fãs
O entendimento do que é o universo das fãs e de como cada participante se posiciona
em relação a ele é bastante diverso, e envolve a relação delas com esse universo e que
aspectos positivos e negativos controem para ele a partir de suas experiências. Discutirei a
seguir cada participante, apontando as similaridades e diferenças entre elas.

5.1.1. Lia
Como mencionado na seção 4.4.1, Lia e eu nos conhecemos em 2009 através de uma
comunidade de fãs no LJ e trocamos e-mails por algum tempo antes da realização da
pesquisa. Durante a entrevista percebemos que nossas experiências com o fandom tinham
muito em comum, o que nos possibilitou usar esse repertório compartilhado para falar sobre
os mais diversos assuntos ao longo da interação. Nesta seção, concentro-me nas discussões
sobre o fandom de forma geral.
No excerto 1L abaixo, Lia discute, em resposta a minha pergunta (não mostrada),
como começou seu envolvimento com o fandom, em 1997, a partir de seu interesse pela série
norte-americana Arquivo X (AX)55, uma série de ficção científica que foi ao ar durante nove
temporadas, entre 1993 e 2002, e que foi grande sucesso de crítica e público, angariando uma
legião de fãs por todo o mundo.

Excerto 1L
1 Lia
2
3
4 Ana
5 Lia

55

mais ou menos isso, entre 23 e 24 anos que... que eu comecei a me envolver mesmo. Que foi
assim. Na época da faculdade ninguém conhecia Arquivo X, porque passava na Record, né, você
lembra?
Pois é, tipo ninguém sabia nada era uma tristeza.
Então era... e eu desesperadamente queria alguém pra conversar comigo, hahaha e não encontrava.

Não me deterei aqui em descrever os fandoms discutidos, a não ser que seja relevante para entender a
interação.
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No excerto 1L, Lia aponta que, na época em que seu envolvimento com AX começou,
a série ainda era pouco conhecida no Brasil, pois era exibida em um canal de relativa baixa
audiência. Minha resposta sustenta essa construção da série como algo fora do mainstream
(“pois é” – linha 4), o que predico como “uma tristeza”, pois havia poucas pessoas com quem
compartilhar esse interesse. Assim, posiciono-me como uma fã solitária. Na linha 5, Lia se
alinha a esse posicionamento, qualificando-o como algo negativo, já que ela queria
“desesperadamente” alguém com quem conversar sobre a série.
Esse excerto chama atenção para uma das características mais marcantes dos espaços
de fãs, que é a possibilidade de interagir com pessoas que compartilhem interesses. No caso
de Lia, foi nos ambientes online de fóruns e sites dedicados à série que ela encontrou as
pessoas com quem conversar que não estavam presentes nos ambientes offline, no caso aqui
colegas de faculdade. As fãs que frequentam os ambientes online, portanto, não são solitárias,
e sim parte de uma comunidade.
No excerto 2L, ainda sobre o tópico de envolvimento inicial com o fandom, Lia
discute como “descobriu” esses espaços.

Excerto 2L
1
Lia
2
Ana
3
Lia
4
5
6
7
Ana
8
Lia
9
10
11
12
13
Ana
14
Lia
15
16
Ana
17
Lia
18
19
20
21
22
Ana
23
Lia
24
Ana
25
Lia
26
Ana
27
Lia
28
Ana
29
Lia
30

Ah meu deus olha só que jurássicas nós somos.
Pois é, pois é.
Hahaha então, aí começou foi em... foi mais ou menos dois mil, que eu comecei a escrever.
Agora assim, de estar envolvida assim na parte dos fãs, fandom e tudo mais foi lá pros idos de...
de noventa e sete mais ou menos, que foi quando a internet começou a entrar na casa da gente,
né.
Uh hm, na mesma época que eu né, que eu comecei a ler essas coisas.
ah tá, o meu foi assim mais ou menos em noventa e sete, por conta do... do Arquivo X porque eu
era uma daquelas loucas alucinadas que queria que o Mulder beijasse a Scully. Hahaha. Aí,
como isso não acontecia no na televisão eu falei “ah, não é possível, tem que ter alguma coisa na
internet”. Pra te falar a verdade eu acho que tava fazendo uma busca que na época nem era o
Google.
é, antes do Google.
eu nem lembro nem qual era a ferramenta. Isso. então, eu tava buscando umas fotos do Mulder e
da Scully, esse povo que não tem nada pra fazer.
tipo eu também né.
hahaha. Aí começou a aparecer, começaram a aparecer essas histórias. Eu falei “gente, mas que
legal, que que é isso?” que eu não fazia ideia que essas coisas existiam. Aí eu lembro que a
primeira historia que eu li era ruim. Hahaha. Era ruim demais, mas tinha o Mulder e a Scully se
beijando então já tava de bom tamanho. Então eu me envolvi foi dessa forma, aí sim eu... os
fóruns também.
uhm hum
porque eu não sei se você seguia Arquivo X.
sim, sim eu acompanhava mas eu acompanhava o programa mas não online fandom essas coisas
ah, certo.
mas eu assisti a série toda.
ah, certo certo mas você não chegou a se envolver na internet não.
não na internet não.
olha você que é feliz porque aquilo ali mudou minha vida. Hahaha. Aí então eu comecei a ler e
comecei a descobrir que tinha fóruns. Achei um site de fanfiction que é o goss- gossamer.
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Lia iniciou seu envolvimento com o fandom através da internet, quando esta começou
a ser uma ferramenta disponível para uma parte da população (classe média e acima, que tinha
computador em casa com acesso à internet, nessa época – final da década de 90 – ainda
relativamente cara e através do telefone), e predica sua participação, assim como a minha,
como “jurássica” (linha 1). Esses dados funcionam como modalizadores epistêmicos; a partir
daqui, Lia se posiciona (e a mim também) como alguém que frequenta esses espaços há muito
tempo e está bastante familiarizada com a comunidade de fãs, e, portanto, tem autoridade para
falar sobre ela. A referência a uma ferramenta de busca anterior ao Google, hoje amplamente
conhecida, mas que não existia na época, reitera essa posição de fã antiga, juntamente com as
datas mencionadas (“1997” – há 16 anos).
Este excerto, bem no início da entrevista, inicia a construção da nossa experiência
compartilhada em diversos aspectos do fandom, o que é um contexto importante para essa
interação. Aqui ambas nos construímos como fãs participantes de espaços online há bastante
tempo, e fãs de AX em particular, que é tópico desse trecho da entrevista, e a partir do qual
Lia começou a interagir com outras fãs. Essas fãs são predicadas por Lia como “esse povo que
não tem nada pra fazer” (linha 15), um posicionamento que, à primeira vista, implica um
julgamento negativo, mas que ao longo da entrevista é ressignificado como positivo, já que
possibilita a participação no fandom e, assim, o engajamento nas atividades que são
conjuntamente construídas como de grande valor.
Lia classifica a si mesma como “uma daquelas loucas alucinadas56 que queria que o
Mulder beijasse a Scully” (linha 9). Mulder e Scully são os protagonistas da série, parceiros
no FBI na investigação de fenômenos inexplicáveis. Ao longo da série, muitas fãs queriam
que houvesse um relacionamento romântico entre os dois – as chamadas shippers57–,
enquanto outras fãs achavam que isso atrapalharia o andamento da trama; essa referência faz
parte do nosso repertório compartilhado de fãs da série (evidenciado com o uso do pronome
‘daquelas’), ainda que, para mim, isso não tenha levado a participação em ambientes online
(linha 24). É como uma dessas shippers que Lia se posiciona, predicando-as (e a si mesma)
como ‘loucas alucinadas’, o que era (e continua sendo) um estereótipo comum para fãs de
maneira geral, principalmente mulheres (c.f. 3.3.1), e, dentro das comunidades, para as fãs que
defendem qualquer par romântico não-canônico, ou seja, que não exista textualmente no
fandom em questão.
56

Usarei o negrito para destacar as pistas linguísticas usadas na análise.
‘Shippers’ é como são chamadas as fãs que se interessam por determinado pairing. A palavra ‘ship’ também é
usada como verbo pelas fãs com o sentido de ‘escrever ou ler sobre determinado casal’, tanto em inglês quanto
em português (“independente do shipper né daí que você shipa né” – linha 4 do excerto 3L).
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Já que esse romance não acontecia na série – só foi concretizado nas últimas
temporadas – as fãs começaram a escrever suas próprias histórias que contemplassem as
possibilidades desejadas (Jenkins, 1992 – c.f. 3.3.1 e 3.3.2). Ao procurar informações sobre a
série na internet, Lia então encontrou essas histórias e identificou-se com elas e com as fãs
que as escreviam. Mesmo predicando a primeira história que ela leu como “ruim demais”
(linha 19), o fato de ela ter “o Mulder e a Scully se beijando já tava de bom tamanho”
(linhas 19-20). O que importava para Lia então, ao menos no início, não era necessariamente
a qualidade da história, mas sim a consumação do relacionamento amoroso entre os
personagens. Ela constrói a prática de ficwriting, então, como uma possibilidade de conseguir
“ver” o que queria. Considerando que a maior parte dos casais que Lia segue não são
canônicos, a possibilidade desses romances nas fanfics é parte do que a atrai para essas
práticas.
Encontrar os fóruns e as fanfics foi, para Lia, bastante significativo: “aquilo ali mudou
minha vida” (linha 29), com o verbo ‘mudar’ no passado reconstruindo essa experiência de
forma enfática. Logo após essa afirmação ela ri, o que pode ser interpretado de diversas
maneiras. Pode ser uma forma de minimizar o que ela acabou de dizer, como se ironizando
seu próprio enunciado e rindo de si mesma. Pode, por outro lado, ser entendido como um
convite a um reconhecimento compartilhado entre nós duas em relação ao impacto desse
universo em nossas vidas. De qualquer modo, com esse enunciado ela constrói seu
envolvimento com o fandom de uma forma particular e, no geral, positiva, como será mais
detalhado adiante, a partir de um entendimento presente de eventos passados. Como coloca
Mishler (2002), “temos que saber como uma história termina para só então podermos
entender como os eventos anteriores na sequência funcionam como começos e meios” (p.
103). Assim, Lia elege esse episódio (participação nos fóruns dedicados a AX e leitura de fics
da série) como um marco importante da sua história de fã.
No excerto 3L a seguir, são as comunidades de fãs e seus prós e contras que estão em
discussão, ou seja, são o tópico interacional.

Excerto 3L
1
2
3
4
5
6
7
8

Ana
Lia

(...) como é que funciona essas comunidades? que que você vê de positivo e de negativo nelas?
Que tem comunidades que de repente vira uma quizumba, um quebra-pau que é uma desgraça.
Hahaha é, isso é verdade tem sim. Mais essas que trabalham a general community né da da série,
onde todo mundo né, independente do shipper né daí que você shipa né... ah você entra lá e fala
mas aí tem aqueles que não concordam com determinado casal aí já dá briga.. é isso daí é uma
coisa que eu não acho legal não, mas... o que eu acho assim de positivo... é... é essa parte da...
da... desse contato sabe que vai além série. Por exemplo se você não tivesse sido a minha beta eu
não taria agora conversando com você a respeito disso.
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Ana
Lia

Lia

uhm hum
e... e... e assim ah, mesmo que você fique um tempo sem sem sem conversar com as pessoas
envolvidas né você consegue manter contato com um monte de pessoas diferentes né. até hoje eu
falo com a minha beta da época do Arquivo X, já faz... a minha primeira... eu comecei a postar
em dois mil mas eu comecei a escrever acho que foi em noventa e nove né, que eu comecei a
história mas eu não tinha coragem de postar. Então a minha beta do Arquivo X a gente conversa
até hoje .
(...)
(...) é esse eu acho que é um lado positivo que você tem contato com outras culturas e você acaba
acaba sendo acaba assim ficando mais aberto pra realidades que não pertencem né que não fazem
parte do seu mundinho. Eu acho que mesmo sendo aquela coisa internet é tudo muito virtual ao
mesmo tempo te expande assim a... a... a o horizonte assim de tal forma. Em relação assim, sabe,
a... a você estar lidando com pessoas. Ah porque é tudo muito espontâneo né. você ah, quer dizer,
mais ou menos né. você... a gente escreve, apaga um monte de vezes antes de tá mandando uma
mensagem pra alguém, mas ainda assim é, eu por exemplo nunca que teria... pelo menos assim na
minha realidade atual, seria muito difícil eu me ver conversando com uma pessoa que esteja lá na
Finlândia e a gente acaba recebendo né, os feedbacks dessas pessoas. Então acho que isso acaba
sendo muito multicul- multicultural ((pronúncia do inglês)).

Esse tópico é construído a partir da minha pergunta nas linhas 1-2, e eu já menciono
um aspecto negativo com base na minha experiência: os conflitos entre pessoas nas
comunidades, referidos como “quizumba” e “quebra-pau”. Lia se alinha a esse entendimento
de comunidades como locais de conflitos (“isso é verdade tem sim” – linha 3) e contribui
para o tópico ao expandir sobre os tipos de comunidade nas quais isso ocorre. Segundo ela, é
nas “general communities” (comunidades gerais – linha 3) que esses conflitos são mais
frequentes, já que, como já discutido na seção 4.3.3, nessas comunidades convivem fãs de
diferentes pairings, (os ‘shippers’), que, às vezes, acabam brigando.
Em seguida ela passa a falar dos aspectos positivos das comunidades e elege a
possibilidade de contato com diferentes pessoas como um dos mais importantes,
exemplificando isso com nosso próprio contato, que se deu através de uma dessas
comunidades: “se você não tivesse sido a minha beta eu não taria agora conversando com
você a respeito disso” (linhas 7-8). O uso da conjunção ‘se’ e da estrutura condicional aponta
para o fato de este contato só ter se dado porque ambas participamos desses ambientes, já que
é muito improvável que, morando em cidades diferentes, nos encontrássemos de outra forma.
Outra pista da construção do fandom como possibilidade de conhecer e conversar com
pessoas que de outro modo não aconteceria, é dado nas linhas 23-25, quando Lia diz que “na
minha realidade atual, seria muito difícil eu me ver conversando com uma pessoa que esteja lá
na Finlândia e a gente acaba recebendo né, os feedbacks dessas pessoas”. É interessante que
ela usa como exemplo a Finlândia, um país distante geograficamente e do qual pouco se fala
nas interações cotidianas (na mídia, por exemplo), o que aponta para o entendimento do
fandom como bastante universal e abrangente. O tipo de relacionamentos desenvolvidos entre
as fãs, no entanto, é variável, indo de amizades mais sólidas e duradouras (“até hoje eu falo
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com a minha beta da época do Arquivo X” – linhas 11-12) até contatos pontuais, através dos
feedbacks mencionados anteriormente.
Esse contato com outras pessoas também é predicado como “multicultural” (linha 26),
o que chama atenção, mais uma vez, para a natureza internacional do fandom. Lia e eu somos
brasileiras que nos conhecemos em uma comunidade em inglês, mas existe a possibilidade de
conhecer pessoas das mais diversas nacionalidades (como finlandeses), o que Lia caracteriza
como positivo, na medida em que abre novas possibilidades de discursos: “você acaba acaba
sendo acaba assim ficando mais aberto pra realidades que não pertencem né que não fazem
parte do seu mundinho” (linhas 17-18). O uso dos pronomes de segunda pessoa ‘você’ e ‘seu’
aqui indexicalizam uma universalidade do enunciado, ou seja, como verdadeiro não só para
Lia, mas para qualquer outra fã que se engaje nesses ambientes. O fandom é construído,
portanto, como possibilitando o contato com pessoas fora ‘do seu mundinho’ (ou seja, fora
de um ambiente geográfico ‘pequeno’ (restrito) que pode ‘diminuir’ as possibilidades de
interações) e de bagagens culturais diferentes, o que pode servir para “expand[ir] os
horizontes” (linha 20). O discurso (entendendo como Discurso segundo Gee, c.f. 3.2) de
‘multiculturalidade’ que Lia entextualiza aqui, portanto, constrói as práticas de fãs como
possibilitando o exercício da cosmopolidade, entendido como importante no mundo
contemporâneo cada vez mais globalizado e com fronteiras cada vez mais porosas entre
lugares e pessoas.
No excerto 4L o tópico discursivo volta a ser os aspectos negativos do fandom.

Excerto 4L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ana
Lia

Lia

Ana
Lia
Ana
Lia

(...) E o que que você vê de negativo, se é que tem alguma coisa?
Negativo sempre tem sim, e o que mais eu acho de negativo é... não sei é bem assim parte da
sua... do seu trabalho de pesquisa né, porque (...) um pouquinho de psicologia, mas realmente a
gente se perde, a gente fica obcecado hahaha assim nessa questão da da da fanfiction e e também
o que eu achei de... o que eu acho de negativo é a... às vezes essa falta de respeito que as pessoas
têm ao lidar com... com as realidades com as quais elas não concordam né...
(...)
(...) se você pega um vídeo no YouTube (...) e posta um vídeo no YouTube aquelas pessoas que
não gostam do que você fez tem uma... eu acho que pelo anonimato né que essa que a internet
traz as pessoas elas quando querem elas são muito desrespeitosas não é... acaba se perdendo um
pouco da humanidade de repente...
uhm hum
a... é... acabam usando essa ferramenta como uma arma né pra... não sei... às vezes umas
agressões tão gratuitas que não fazem sentido.
E você vê isso nas comunidades ou no YouTube, que não é necessariamente... tô falando da
questão dos fãs mesmo.
É... às vezes nas comunidades também. Você lembra dos fóruns, o que que acontecia? Que
aqueles fóruns eram locked, que eles eram travados quando começava a gerar muita briga né.
hahaha. E hoje em dia as pessoas pegam e acabam deletando os comentários porque né... nessas
outras comunidades os comentários eles acabam sendo deletados quando eles são rudes ou
alguma coisa assim do tipo mas... é... eu não vejo como sendo só na... eu não vejo só como sendo
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22
23
24
25
26

uma questão de Livejournal não. então assim... é interessante porque há... o que por um lado né
traz as pessoas mais próximas o que devia de unir aquelas pessoas que realmente tem aquele
interesse naquele naquele assunto traz outras, umas outras que entram que parece que é só pra
realmente... ahn... desmanchar tudo, aquilo que você falou criar quizumba, criar bagunça. Então
isso é muito chato. Acaba sendo muito desgastante né.

Lia entextualiza aqui um aspecto negativo que ela referencia como sendo do campo da
psicologia, já que diz respeito aos sentimentos das fãs em relação às suas próprias práticas: “a
gente se perde, a gente fica obcecado hahaha assim nessa questão da da da fanfiction” (linhas
3-4). O uso do pronome ‘a gente’ indexicaliza que este posicionamento de fã ‘obcecada’ não é
só dela, mas sim das fãs de maneira geral. A referência à psicologia e o enunciado “não sei é
bem assim parte da sua... do seu trabalho de pesquisa né” (linhas 2-3) indicam que Lia parece
considerar que este aspecto estaria fora do que ela imagina ser o escopo da pesquisa, um
posicionamento que indexicaliza uma visão disciplinar de pesquisa, bastante comum no
mundo acadêmico brasileiro. O foco desta pesquisa é a forma como as fãs-participantes
entendem e constroem suas práticas, o que inclui aspectos que se poderia considerar como
psicológicos. No entanto, os sentimentos das fãs a respeito da questão estão sendo analisados
de forma discursiva e não cognitiva. A ‘obsessão’ das fãs em relação ao texto-fonte e às suas
práticas coletivas (fanfics, por exemplo) não é necessariamente algo negativo, pois é
justamente devido a essa devoção que as fãs se unem e se constroem como fãs (Jenkins,
1992). Conforme apontado no excerto 2L acima, o “povo que não tem nada pra fazer” são as
fãs que participam ativamente nos ambientes online e que, exatamente a partir dessa
participação, tornam esses ambientes possíveis. O Discurso da ‘obsessão’ entextualizado aqui
por Lia parece indexicalizar sentidos do senso comum de que há atividades, como as práticas
de fãs de maneira geral, com as quais não se deve gastar tanto tempo, pois não são atividades
sancionadas pela sociedade como merecedoras desse nível de devoção. No entanto, como
aponta Jenkins (1992), o mesmo não ocorre com, por exemplo, discussões acadêmicas sobre
Shakespeare, para as quais é aceitável um alto nível de devoção.
Lia também retoma o ponto negativo citado no excerto anterior: os conflitos entre as
pessoas, que ela entende como presente não só em ambientes de fãs, mas em outros espaços
online também, como o YouTube (linha 8). Aqui ela constrói esse problema como sendo geral
da internet: “eu acho que pelo anonimato né que essa que a internet traz as pessoas elas
quando querem elas são muito desrespeitosas” (linhas 9-10), e referencia o anonimato como
uma das razões do desrespeito, já que faz com que as pessoas não sejam tão facilmente
responsabilizadas por seus atos. Aqui ela usa o pronome de 3ª pessoa (‘elas’) para se referir às
pessoas que ela predica como ‘desrespeitosas’, posicionando este grupo como fora das fãs, a
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quem se referira anteriormente como ‘a gente’ (linha 4), distanciando-se (e às outras fãs),
portanto, desse tipo de posicionamento. Tal desrespeito é predicado logo em seguida como
‘perda de humanidade’ (“acaba se perdendo um pouco da humanidade” – linhas 10-11),
entextualizando um sentido de humanidade como harmonia e respeito entre as pessoas. Esse
aspecto da ‘perda de humanidade’ é expandido nas linhas 13-14, quando Lia afirma que essas
pessoas usam a internet “como uma arma” em “agressões tão gratuitas que não fazem
sentido”, evocando um discurso de guerra e construindo um entendimento da internet quase
que como um campo de batalha, na contramão da ideia de paz e multiculturalismo construída
no excerto anterior. Os ambientes online, portanto, são construídos como sendo
multifacetados e contraditórios, espaços tanto de confraternização quando de conflito entre as
diversas pessoas que neles circulam, o que de fato não os diferencia dos ambientes offline.
Em resposta ao meu questionamento acerca dos lugares onde esses problemas ocorrem
(linhas 15-16), Lia exemplifica os conflitos mencionados anteriormente a partir da sua
experiência, primeiramente referindo-se aos fóruns e em seguidas às comunidades do LJ, no
que diz respeito à forma de lidar com os conflitos. Nos fóruns “eles eram travados quando
começava a gerar muita briga” (linha 18) enquanto no LJ “nessas outras comunidades os
comentários eles acabam sendo deletados quando eles são rudes ou alguma coisa assim do
tipo” (linhas 19-21). Ambos os exemplos constroem os ambientes de fã como locais em que
existem conflitos, os quais se busca minimizar com diferentes estratégias. No primeiro há
suspensão das atividades (‘travados’) nas ocasiões de ‘brigas’ e no segundo as ações
(‘comentários’) predicadas como ‘rudes’ são excluídas (‘deletados’). Neste excerto (e no
anterior), Lia constrói os ambientes de fãs como contraditórios: “o que por um lado né traz as
pessoas mais próximas o que devia de unir aquelas pessoas que realmente tem aquele
interesse naquele naquele assunto traz outras umas outras que entram que parece que é só pra
realmente... ahn... desmanchar tudo, aquilo que você falou criar quizumba, criar bagunça”
(linhas 22-25). Ela especifica os dois lados da questão (‘por um lado’ e ‘traz outras’),
entendendo que os espaços de fãs podem ‘unir aquelas pessoas’ ao mesmo tempo em que, ao
fazerem isso, possibilitam desentendimentos entre elas, predicados como ‘quizumba’ e
‘bagunça’. Meu próprio entendimento da questão pode ser interpretado como similar, na
medida em usamos a mesma predicação (‘quizumba’) para nos referir a possíveis conflitos, e
compartilhamos a experiência positiva de fazer contato com outras pessoas através das
comunidades de fã.
Passo agora a discutir como Carol se posiciona em relação ao universo das fãs.
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5.1.2. Carol
Carol é a participante mais jovem da pesquisa, e é também a única que iniciou seu
envolvimento com o universo de fãs ainda na adolescência (treze anos). No excerto 1C
abaixo, que inicia a entrevista, o tópico é seu envolvimento inicial com tal universo.

Excerto 1C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ana
Carol
Ana
Carol
Ana
Carol
Ana
Carol
Ana
Carol

Ana
Carol
Ana
Carol

Ana
Carol

Primeira pergunta. Como é que você começou a participar das comunidades online? De fãs,
dessas coisas?
Como eu comecei... gente é difícil, que eu comecei quando eu tinha treze anos, isso faz
muuuuito tempo.
Eu comecei quando tinha dezessete, também faz muito tempo.
Eu me lembro
Que ano foi isso? quando você tinha treze anos? Esqueci, quantos anos você tem agora?
Vinte e quatro, faz a matemática aí que eu realmente não me lembro.
Você falou vinte e quatro?
É, vinte e quatro. Com treze anos por aí.
Então... onze
Pois é, faz o mó tempão. Eu lembro que eu primeiro entrei nesse... espaço, foi pelo fanfic. Que
obviamente... não me lembro nem como foi que eu descobri que isso existia. Eu sei que eu
comecei por aí e daí foi porque você vai conhecendo as pessoas, você vai falando com os
autores, você vai puxando papo, não sei que, daqui a pouco você descobre que tem mais
malucos como você que gostam disso.
(...)
Mas foi qual... qual qual fandom te fez entrar? Foi Harry Potter?
Não... não não. o primeiro fandom que eu entrei foi Sailor Moon.
(...)
Mas aí então o que? Você gostava de Sailor Moon e entrou na internet e descobriu por acaso ou
você foi procurar especificamente?
Totalmente por acaso. Eu me lembro que eu participava desses fansites, sabe? Que ah pra baixar
episódios e não sei que, pra comentar os episódios, ver fotos... pepepé... aí tinha um negócio ali
fanfic. “o que seria isso?” aí eu descobri .
(...)
Mas esse site era em português?
Era era. Na época eu não sabia nada de inglês praticamente. Comecei em português. Aí depois,
porque o material em português é meio escasso, aí eu fui... é, usando aqueles siteszinhos de
tradução né, o extinto Altavista... aí fui traduzindo assim assim assim e daqui a pouco eu fui me
acostumando aí já lia direto em inglês. E assim que tudo começou.

Carol referencia sua entrada no fandom como algo que aconteceu há “muuuuito
tempo” (linha 4). O prolongamento da vogal em ‘muito’ enfatiza a distância temporal do
evento, assim como a afirmação na linha 3 que “é difícil” se lembrar quando ela começou –
considera-se, em geral, que quanto mais tempo passa mais difícil é a lembrança de
determinado evento. Assim, Carol se posiciona aqui como fã de longa data, assim como Lia,
posicionamento ao qual eu me alinho ao dizer que, para mim, essa entrada “também faz
muito tempo” (linha 5), embora eu não fosse tão jovem quanto ela. Nas linhas 7-11, eu e
Carol nos engajamos em cálculos matemáticos para concluir que esse envolvimento tem onze
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anos, o que Carol predica como “mó tempão” (linha 12), reiterando a ideia de fã antiga e
indicando seu acesso epistêmico a essa prática.
Ela fala em seguida do início desse envolvimento, que se deu através das fanfics. No
entanto, ela também coloca o contato com outras fãs como um fator importante para ela nas
práticas de fã. Nesse trecho (linhas 14-16), e em diversos outros ao longo da entrevista, Carol
usa a 2ª pessoa do singular (‘você’) para falar de sua experiência de fã, o que parece indicar
que ela a vê como algo universal: “você vai conhecendo as pessoas, você vai falando com os
autores, você vai puxando papo não sei que, daqui a pouco você descobre que tem mais
malucos como você que gostam disso”. Ela constrói sua experiência, então, como típica do
que ocorre com as fãs que vão entrando nesse universo e que vão encontrando outras pessoas
com os mesmos interesses. As fãs nesses espaços são predicadas por ela como ‘malucos’,
posicionamento no qual ela se inclui e que a destaca (juntamente com as demais fãs) como
diferente da maioria, e que ecoa as palavras de Lia (“loucas alucinadas”, excerto 2L). A ideia
de que ser fã é ser diferente de outros consumidores faz parte do senso comum (como já
discutido – c.f. 3.3.1), e é justamente pela afinidade com o texto-fonte e com outras fãs que as
fãs se distinguem. Carol começa então a construir o universo de fãs como algo fora da vida
cotidiana, um espaço que une pessoas com interesses comuns, como fez Lia anteriormente.
O primeiro fandom no qual Carol se engajou foi Sailor Moon, um desenho animado
japonês (animê). Ela se posiciona como fã ativa desde o início, buscando e frequentando
fansites para diversos propósitos (linhas 23-24), e foi a partir de um desses que ela
“descobriu” as fanfics. Nesse primeiro momento ela não sabia o que era isso, e posiciona-se
como desconhecedora do assunto quando diz que “tinha um negócio ali fanfic. “o que seria
isso?” aí eu descobri” (linhas 24-25). O uso do substantivo ‘negócio’ constrói esse
posicionamento, pois geralmente dá ideia de imprecisão. Além disso, ela usa o discurso direto
para citar sua voz passada de novata entrando em contato com algo pela primeira vez e, assim,
indagando-se sobre ele (“o que seria isso?”), o que a posiciona como curiosa e interessada em
aprender coisas novas. Ela finaliza com a afirmação ‘aí eu descobri’, que a posiciona como
saindo de um estado de não saber para o de saber sobre o assunto. Nesse trecho ela então
narra brevemente seu primeiro contato com as fanfics e, na última linha (31) ela sumariza e
avalia esse ‘descobrimento’ com a afirmação “e assim que tudo começou”. Da mesma forma
que Lia (excerto 2L), Carol constrói esse momento como um evento importante na sua vida
de fã. O uso da palavra ‘tudo’ referencia as diversas atividades de fã na qual Carol vem se
engajando desde então, assim como todas as consequências disso, o que será mais detalhado
nas seções seguintes.
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No excerto 2C, há outro tópico em pauta, a questão dos pairings dentro do universo de
fãs (c.f. 3.3.1 e 4.3.3), já mencionados por Lia (excerto 3L).

Excerto 2C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Carol

Ana
Carol
Ana
Carol

Ah sim claro, tem os pairings que a gente segue. Eu leio a maioria dos fanfics que eu leio é
femslash mas eu não tenho, mas eu não me limito a isso. se aparecer um que pareça bom, eu vou
ler, lógico.
(...)
mas aí você lia o que em Harry Potter? Gen só?
Não, eu lia bastante Harry/Hermione58 e Harry/Ginny... nunca fui assim muito de “ah só esse, só
esse”, porque existia toda essa briguinha do fandom né? Esses fandom wars.
Sempre tem.
“↑ah não, Harry tem que ficar com a Ginny”, “↑não, Harry tem que ficar com a...” nunca vi
muito sentido nisso, mas... pra mim se tivesse bem escrito o pairing não importava tanto...

Nesse excerto, Carol se posiciona como fã de femslash59, embora não se limite a esse
tipo de fics (linhas 1-3). Além disso, ao colocar que “se aparecer um que pareça bom, eu vou
ler, lógico”, mesmo que não seja femslash, ela se posiciona como uma fã para quem o enredo
e a qualidade (“se tivesse bem escrito” – linha 10) é mais importante que o pairing, o que ela
predica como ‘lógico’, diferente de Lia (excerto 2L), para quem, pelo menos no início da sua
vida de fã, o pairing era o elemento mais relevante.
Além do femslash, Carol também lê fics het, principalmente no fandom Harry Potter, e
se posiciona contrária às fandom wars, que ela referencia como “briguinha do fandom”. O
uso do diminutivo em ‘briguinha’ sinaliza um desprezo seu por essa prática, entendida talvez
até como infantil. Como mencionado na seção 3.3.2, as shipping wars (ou fandom wars, já
que brigas dentro dos fandoms são geralmente causadas por divergências em relação a
pairings) são comuns nos fandoms, entre pairings het e slash, ou entre diferentes pairings
slash ou het – tão comuns que existe uma denominação para esse tipo de conflito. Carol
utiliza o recurso da citação direta, que pode ser entendido como modalização epistêmica,
trazendo a voz imaginária de fãs que se engajam nessas ‘briguinhas’ com um tom de voz
diferente (linhas 6-7 e 9), claramente separando a si mesma dessas fãs e posicionando-as
como infantis. Isso contribui para a construção do seu posicionamento de fã interessada em
qualidade e não necessariamente em pairings. A referência às fandom wars, que eu mostro
compartilhar ao concordar que existem (“sempre tem”, linha 8), constrói Carol (e eu) como fã
que tem um profundo conhecimento do fandom e seus problemas, e que se posiciona
58

Conforme mencionado na nota 22, o sinal ‘/’ é usado pelas fãs entre os nomes dos personagens para indicar os
casais dentro de cada fandom. Este é, no entanto, um sinal gráfico que não tem um equivalente fonético. Incluí
aqui na transcrição para facilitar o entendimento do leitor de que os personagens em questão devem ser
entendidos como um par romântico.
59
Mais sobre a questão do femslash será discutido na seção 5.3.2.
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criticamente em relação a eles. Além disso, constrói o fandom como um espaço de conflitos,
como aponta também Lia (excerto 4L), o que é retomado adiante.
Outra questão importante no que diz respeito à construção do universo de fã são os
aspectos positivos e negativos do fandom, tópico do exceto 3C a seguir.

Excerto 3C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ana
Carol

O que que você acha de bom e de ruim, assim, nessa comunidade de fãs de maneira bem geral?
O que eu acho de bom? Oh, o que eu acho de legal é que dá sempre pra você conhecer pessoas
com os mesmos interesses que você. Então é uma forma bem fácil de você interagir, uma forma
bem... não tem aquela barreira de, ah aqueles chats genéricos que você tem que ficar pescando
as pessoas, então é uma forma bem fácil de você encontrar pessoas que se interessam pelas
mesmas coisas que você... agora de ruim... cara, como qualquer outra comunidade online tem
sempre aquelas pessoas que entram pra arrumar confusão. Então a gente acaba vendo muitas
pessoas... arrumando confusão, fazendo bullying... isso acaba tendo... muito chata essa
interação, muita gente acaba desistindo. tem sempre aquela imaturidade, não tem muito como
saber com quem você está conversando

Em resposta a minha pergunta sobre isso, Carol retoma o que havia dito antes (excerto
1C), e que é dito também por Lia, em relação à possibilidade de “você conhecer pessoas com
os mesmos interesses que você” (linha 2-3). Nesse trecho ela novamente usa o pronome
‘você’, dando uma impressão de universalidade a seu enunciado: “é uma forma bem fácil de
você interagir, uma forma bem... não tem aquela barreira de, ah aqueles chats genéricos que
você tem que ficar pescando as pessoas, então é uma forma bem fácil de você encontrar
pessoas que se interessam pelas mesmas coisas que você” (linhas 3-6). Ela contrasta os
espaços do fandom com os ‘chats genéricos’, construindo os primeiros como locais onde a
interação é mais fácil, enquanto que nos últimos é necessário ‘ficar pescando as pessoas’. O
verbo ‘pescar’ indexicaliza uma atividade geralmente entendida como dispendiosa no qual
resultados satisfatórios não são garantidos, em oposição ao fandom, onde já há de início algo
em comum entre as pessoas, proporcionando um espaço interacional mais atraente.
Já como aspecto negativo ela, assim como Lia (excertos 3 e 4L), destaca os problemas
típicos da interação entre as pessoas, referenciando “aquelas pessoas que entram pra arrumar
confusão” (linha 7), com o pronome ‘aquelas’ marcando seu distanciamento em relação a
elas, e que fazem “bullying” (linha 8). A palavra ‘bullying’ está atualmente em moda (nos
Discursos da mídia e em conversas cotidianas), e refere-se a conflitos entre pessoas em
diversos ambientes, sejam eles físicos ou virtuais. Estes últimos são chamados de
‘cyberbullying’ e focam principalmente em atos de agressão e humilhação praticados por
adolescentes nas redes socais. Essas práticas de agressões são entextualizadas aqui em um
ambiente específico, e Carol se posiciona de forma crítica a esse tipo de comportamento por
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parte de algumas fãs, predicando-o como “imaturidade” (linha 9) e posicionando essas fãs,
portanto, como imaturas. Este aspecto negativo é entendido, no entanto, não como uma
exclusividade do fandom, mas como algo que acontece em “qualquer outra comunidade
online” (linha 6), seja de que tipo for – como nas redes sociais Orkut e Facebook. Como uma
fã que participa desses ambientes há mais de uma década, Carol, assim como Lia, se
posiciona, conforme discutido até aqui, como alguém que tem acesso epistêmico ao universo
de fãs e que, portanto, fala com propriedade do assunto.
Discuto agora as construções do universo de fãs da participante Nadia.

5.1.3. Nadia
Nadia é a única das fãs-participantes que eu não conhecia antes da pesquisa, de modo
que houve menos digressões e trocas de experiências durante a entrevista do que com as
demais participantes. Além disso, ao longo da entrevista pude perceber que nossas
experiências no fandom são bastante diferentes, e nosso repertório compartilhado muito
menor, ao contrário do que aconteceu com Carol e, principalmente, Lia.
A descoberta do universo de fãs, e de fanfiction especificamente, ocorreu, para Nadia,
por volta de 2006, apontando para um envolvimento bem mais recente do que as outras
participantes, mas, assim como as demais, aconteceu “por acaso”, como discutido no excerto
1N.

Excerto 1N
1
Nadia
2
3
4
5
6
Ana
7
Nadia
8
9
10
11

eu comecei a ler uns livros do meu filho de Harry Potter e aí... começou aquela coisa de ler e aí
eu queria ler o restante pra gente continuar trocando. Só que alguns ainda não tinham chegado
no pa- no Brasil não tinham sido traduzidos e tal e eu comecei a baixar na internet e baixei
alguns pedaços e comecei a ver que não tinha nada a ver com o livro, que era algumas coisas
alternativas. Foi aí que eu comecei a ver que aquilo não era o livro.
Ah sim.
Aqui que eu fui entrar, descobrir o que era, como é que funcionava a fanfiction porque os
próprios sites de dessas histórias dessas fanfics eles tem uma... indicam livros e tal e eu comecei
a pesquisar, download da internet e acabei caindo num desses sites por acaso. Aí eu li algumas
alguns pedaços aí achei interessantes, e comecei a procurar e ler outros e procurar por aí. foi
mais ou menos assim. Foi por acaso.

Aqui ela narra como descobriu a existência das fics, a partir de buscas na internet
sobre os livros da série Harry Potter (HP), que ela inicialmente comprou para o filho. Nessa
busca pelos livros de HP que ainda “não tinham sido traduzidos” (linha 3) no Brasil, ela se
deparou com “algumas coisas alternativas” (linhas 4-5), as fanfictions. Essa predicação das
fics como algo ‘alternativo’ é recorrente ao longo da conversa, e sinaliza um entendimento
diferente das demais participantes, para quem as fanfics fazem parte da experiência do
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fandom. Tendo então chegado a esses sites de fãs “por acaso” (linha 9 e 11), Nadia passou a
ler fanfics, que ela predica como ‘interessantes’: “li algumas alguns pedaços aí achei
interessantes, e comecei a procurar e ler outros” (linhas 9-10).
Apesar de um envolvimento inicial similar ao de Lia e Carol, o universo de fãs
construído por Nadia no excerto 2N abaixo é bastante diferente da construção das demais.
Diferente de Lia e Carol, que se interessam mais por fandoms televisivos, Nadia participa de
fandoms literários, embora alguns, como HP e Crepúsculo (Twilight, no original) também
tenham adaptações para o cinema.

Excerto 2N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nadia

Ana
Nadia
Ana

Nadia
Ana
Nadia
Ana

Eu gosto dessas histórias entendeu? Eu acho criativas, tem umas que são assim... são
engraçadas, que pegam as características engraçada- que o autor tem assim a capacidade de
pegar as características engraçadas daqueles personagens e escrever só em cima daquilo, eu
gosto de... de ler, eu me considero fã sim desse tipo de história. Admiro assim até... quando eu
descubro quem são os autores assim, porque dá pra saber, porque aí normalmente esses autores
eles fazem parte de alguma site de fã, isso aí é quase tudo, aí dá pra descobrir mais ou menos a
faixa etária e eu admiro que às vezes são meninas novas que tem assim uma uma capacidade de
escrever muito grande sabe, acho muito interessante. Até depois eu me surpreendo mais são as
mais velhas, né, porque isso é uma atividade que não é muito normal pra pessoas mais velhas.
Normalmente a gente acha que quem participa disso é gente mais nova, meninas mais novas,
dos vinte, vinte e poucos anos.
Você acha isso?
Eu já vi assim mulheres bem mais velhas, casadas e tudo.
Pois a minha experiência é justamente o contrário, que a maioria das pessoas que escrevem, pelo
menos nas comunidades que eu participo, que são comunidades internacionais em inglês, porque
essa prática é nova talvez no Brasil, mas nos Estados Unidos ela existe desde 1970, antes do
computador obviamente né, eram outros funcionava de outra maneira. Com o surgimento da
internet surgiu maior possibilidades das pessoas.
[de conhecer né?
De conhecerem, mas há pessoas que escrevem há séculos, mulheres casadas com filhos netos e o
escambau e não só não é só adolescente jovem não.
É a maioria do que a gente vê por aqui, acho que então é característica nossa, porque a maioria
que eu percebo assim são mulhe- são meninas mais novas.
É, depende também do... do fandom né. Depende do que... acho que Twilight tem bastante
adolescentes e pessoas mais jovens.

Primeiramente ela predica as fanfics como “criativas” (linha 1) e “engraçadas” (linha
2). Através de buscas nos espaços de fãs, Nadia consegue “descubr[ir] quem são os autores”
(linha 5): “meninas novas que tem assim uma uma capacidade de escrever muito grande”
(linhas 7-8), o que ela “admir[a]” (linha 4), construindo uma avaliação positiva da prática. Ela
começa a construir aqui a prática de ficwriting como majoritariamente de adolescentes e
jovens, afirmando que “isso é uma atividade que não é muito normal pra pessoas mais
velhas” (linha 9), criando um contraste entre as ‘meninas novas’ e as ‘pessoas mais velhas’ no
que se refere ao pertencimento ao fandom (mais sobre isso será discutido na seção 5.3.3).
Logo a seguir ela diz que “normalmente a gente acha que quem participa disso é gente mais

91

nova, meninas mais novas, dos vinte, vinte e poucos anos” (linhas 10-11), posicionando
escritoras de fanfiction como mulheres na faixa dos 20 anos de idade e indicando esse
entendimento como não apenas seu, mas de uma coletividade (ver o uso do pronome ‘a
gente’). Nas linhas 20-21 eu me posiciono contrária a este entendimento ao dizer que “há
pessoas que escrevem há séculos, mulheres casadas com filhos netos e o escambau e não só
não é só adolescente jovem não”, a partir da minha experiência, que eu contextualizo nas
linhas 14-18. Ao posicionar-me como participante de “comunidades internacionais em inglês”
(linha 15) e ao afirmar que “essa prática é nova talvez no Brasil, mas nos Estados Unidos ela
existe desde 1970, antes do computador obviamente” (linhas 16-17) sinalizo um acesso
epistêmico ao universo de fãs (fora do Brasil e mais antigo) mais amplo que o de Nadia, cuja
experiência é diferente. Nas linhas 22-23, Nadia reitera suas observações acerca das
participantes do fandom, primeiramente colocando esse entendimento como coletivo (“a
maioria do que a gente vê por aqui”), e tipicamente brasileiro (“característica nossa”), e em
seguida explicitando sua experiência (“porque a maioria que eu percebo assim são mulhesão meninas mais novas”), posicionando-se como alguém que tem, também, acesso
epistêmico ao assunto em questão. Eu ratifico esse posicionamento, modalizando minha
afirmação anterior com a palavra ‘depende’, “É, depende também do... do fandom né.
Depende do que... acho que Twilight tem bastante adolescentes e pessoas mais jovens”
(linhas 24-25), construindo as diferenças apontadas por mim e Nadia como decorrentes das
diferenças entre fandoms, conforme discutido na seção 3.2.5. Devido em parte a esse
entendimento do fandom como jovem e, portanto, com o qual Nadia tem uma relação mais
distante, seu posicionamento dentro (e fora) do fandom é mais problemático e seu
envolvimento mais restrito. Essa questão será mais detalhada nas seções 5.3.3 e 5.4.3 adiante.

5.1.4. Resumo da análise
Em relação à construção discursiva do universo de fãs, portanto, as participantes Lia a
Carol têm posicionamentos semelhantes. Ambas entendem esses espaços como locais que
possibilitam o contato com pessoas com interesses em comum, o que é construído como
positivo. Esses ambientes, no entanto, são também espaços de conflitos e brigas entre fãs, o
que é apontado como um aspecto negativo. Já Nadia aponta outro aspecto como mais
relevante, para ela, em relação a esse universo: o fato de que ele é entendido como um espaço
de adolescentes e jovens escritoras e leitoras de fanfic, o que faz com que ela tenha mais
dificuldade nas interações dentro desses ambientes.
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Tendo discutido essa primeira questão de pesquisa, passo agora para a segunda,
intimamente relacionada a esta; a saber, as formas de participação dentro desse universo.

5.2. Formas de participação: letramentos digitais
Conforme discutido ao longo da seção 3.3, existem diversas formas de participação
das fãs nos diferentes ambientes online dedicados aos fandoms, constituindo práticas de
letramento de vários tipos. Escrever fanfics é a forma mais visível e, por isso mesmo, a mais
estudada por pesquisadores(as), como se pode perceber pelos trabalhos brasileiros discutidos
anteriormente (c.f. 3.3.5). No entanto, apenas uma das participantes dessa pesquisa (Lia) se
identifica como escritora de fanfics. Embora Carol e eu já tenhamos escrito e publicado uma
ou outra história, isso não é suficiente, no nosso entender, para constituir uma identidade de
escritora. Nadia já pensou em escrever, mas ainda não o fez de fato. As formas de
participação dessas fãs, portanto, são outras.

5.2.1. Lia
No excerto 5L, tendo já estabelecido que entramos no fandom em épocas próximas
(excerto 2L c.f. 5.1.1), uso esse conhecimento compartilhado para perguntar sobre os espaços
de fã que Lia frequentou.

Excerto 5L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ana
Lia

Ana
Lia

Você chegou a pegar grupos de discussão, no Yahoo, essas coisas?
Eu... cheguei a pegar sim mas não era do Yahoo. Era um que era, acho que era alt.tv. que foi o
que virou Google depois né? Era ali que a gente pegava, discutia alguma coisa. Então, aí eu
comecei, mas eu era assim, era aquela que ficava sempre nas sombras né.
Os lurkerzinhos né.
Isso, aí eu olhava assim, via, falava “ah que legal”, pegava muita recomendação que as pessoas
postavam, não é. Aí então eu pegava os fanfictions que eles recomendavam e comecei a
encontrar também nessa época os sites já dos shippers. E... e foi nesse site dos shippers que eu
encontrei o primeiro fórum, e que aliás eu participei. Eu participava dela assim não tanto não tão
ativamente né, que eu sempre fui meio tímida pra ficar dando as caras nesse tipo de coisa.

Lia participou dos grupos do usenet ou alt.tv (c.f. nota 51), anteriores aos do Yahoo
que eu menciono (linha 1), mas referencia sua participação como “nas sombras” (linha 4),
ratificando, na linha 6 (“isso”) minha predicação desse posicionamento como “os
lurkerzinhos” (linha 5; o uso do diminutivo pode indicar uma afetividade por esse tipo de
participação, considerando que é como lurker que eu – e Lia – nos posicionamos como fãs).
Outro espaço frequentado foram os fóruns, nos quais sua participação também não foi tão
ativa. Aqui e em outros excertos mais adiante, Lia se posiciona como fã tímida, construindo

93

essa característica como uma das razões da sua reticência em participar de certas maneiras
(“eu sempre fui meio tímida pra ficar dando as caras nesse tipo de coisa” – linha 10). Ela
referencia a participação ativa como ‘dar as caras’, indexicalizando uma forma de exposição
pública com a qual ela não se sente confortável. No entanto, mesmo a participação como
lurker é construída por Lia como dinâmica: “aí eu olhava assim, via, falava “ah que legal”,
pegava muita recomendação que as pessoas postavam” (linhas 6-7). A sucessão de verbos
(olhava, via, falava, pegava) aponta para ações, ainda que solitárias, dentro dos ambientes
citados, mostrando que ela estava constantemente atenta ao que acontecia neles e interagindo
com o material postado.
Apesar da timidez e do receio de se colocar, Lia começou a escrever e publicar suas
fanfics, o que é o tópico do excerto 6L.

Excerto 6L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Lia

Lia

Achei um site de fanfiction que é o goss... gossamer eu nem sei falar essa palavra direito, mas eu
acho que é isso góssamer, gossâmer que eu falei, aí foi meu paraíso né, porque ali tudo quanto
era história tinha lá o Mulder e a Scully se beijando. Hahaha aí eu comecei a pensar “mas, meu,
se tem as pessoas que escrevem eu também quero escrever a minha”. E foi quando eu comecei a
amadurecer a ideia. Aí depois que passou o filme, que saiu o filme que foi... no cinema, aí eu
assisti e falei “ah então vai ser daqui desse ponto que eu vou querer levar minha historinha”. E
foi assim né, mas antes de eu começar a escrever que eu comecei a frequentar os fóruns e aí eu
descobri a beleza do feedback. naquela época era só por email né.
(...)
Então foi assim, foi primeiro Arquivo X, durante muito muito muito tempo. Até que o Chris
Carter fez aquela bagunça no final da série, né? (...) mas aí depois é... eu me envolvi em outras
mas não com o mesmo, com aquele mesmo ardor né? Mas uma série que me chamou atenção
pra eu voltar a escrever foi o Queer as Folk, foi quando eu virei uma slasher, ai meu deus. mas
então foi aí que eu voltei a escrever foi com Queer as Folk, né, porque depois né daquela
bagunça toda com o Chris Carter eu até tentei escrever mais alguma coisa, mas parece que a
inspiração acabou. né? aí eu acabei me afastando dos fandoms, mas aí foi quando eu descobri
Queer as Folk e... eu não fui tão participativa nesse ponto, né, do Queer as Folk, porque... ahn, aí
já tava naquela época de trabalhar né, a gente vai pro mundo real né, e já não tinha mais tanto
tempo livre pra seguir as coisas, eu não participava tanto dos fóruns e mesmo historinha mesmo
eu escrevi acho que umas duas.

Conforme discutido no excerto 2L, Lia queria ver a consumação do relacionamento
entre Mulder e Scully e descobriu que outras fãs de AX não só tinham o mesmo desejo, mas
colocavam-no em prática nas fanfics que escreviam. No início do excerto 6L, ela referencia o
site Gossamer, um arquivo virtual de fanfics de AX, que ela predica como “[s]eu paraíso”
(linha 2), pois ali “tudo quanto era história tinha lá o Mulder e a Scully se beijando” (linha 23), construindo-o como um espaço altamente valorizado no qual as shippers como ela podiam
explorar o romance que desejavam ver. A partir desse envolvimento como leitora de fanfics,
Lia passa então a explorar a possibilidade de contar suas próprias histórias: “aí eu comecei a
pensar “mas, meu, se tem as pessoas que escrevem eu também quero escrever a minha”.”
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(linhas 3-4), iniciando a construção de uma identidade de escritora. Ela se posiciona aqui
como uma fã que também tem algo a dizer, encorajada (e condicionada (‘se’), na medida em
que foi a partir do conhecimento que isso existia que ela pôde pôr seu desejo em prática) pelas
outras a contribuir para o repertório interpretativo da comunidade de fãs de AX (c.f. 3.3.2),
entextualizando as histórias imaginadas de seu próprio modo.
Nas linhas 4-6, há uma pequena narrativa acerca de sua primeira fic: “foi quando eu
comecei a amadurecer a ideia. Aí depois que passou o filme, que saiu o filme que foi... no
cinema, aí eu assisti e falei “ah então vai ser daqui desse ponto que eu vou querer levar
minha historinha”.” A escrita dessa primeira fanfic é construída como um processo, com o
‘amadurecimento’ da ideia como o primeiro passo, a partir de um contexto temporal
específico. Ela referencia o primeiro filme (Arquivo X – o Filme) para o cinema, lançado em
1998, entre a 5ª e 6ª temporadas da série, entendendo-o como repertório compartilhado
(sinalizado pelo artigo definido – ‘o filme’ – que pressupõe uma referência específica
recuperável pelo interlocutor, no caso eu, também fã de AX). Aqui ela cita a voz imaginada
do seu eu passado, o que chama atenção, mais uma vez, para o processo de construção e
desenvolvimento da história (“daqui desse ponto que eu vou querer levar minha historinha”)
através do uso da locução verbal que aponta para as ações e desejos desse eu. Estabelecer o
background da história, ou seja, qual o cânone que a embasa, é uma das ações necessárias
nesse tipo de letramento (fanfics), e é geralmente indicado no header60 da história no
momento da postagem. O diminutivo em ‘historinha’ pode ser interpretado como uma certa
humildade por parte de Lia em relação a sua contribuição para a comunidade.
O engajamento com AX foi, para Lia, bastante duradouro, e envolveu participação em
fóruns, comunidades, leitura e escrita de fanfics além do contato com autoras e leitoras, como
discutido nos excertos anteriores. No entanto, como costuma acontecer nos fandoms, esse
engajamento acaba por diminuir depois de um tempo devido a diversos fatores: “eu acabei me
afastando dos fandoms” (linha 16). O verbo ‘afastar’ indexicaliza que houve uma mudança
em relação ao envolvimento, de mais próximo para mais distante. No caso de Lia com o AX
foi “aquela bagunça toda com o Chris Carter” (linhas 14-15) que a fez perder o interesse.
Aqui novamente Lia utiliza nosso conhecimento compartilhado sobre AX para a identificação

60

O header é uma convenção das fanfics, no qual a autora dá algumas informações importantes sobre a história
que o segue, como nome da autora, da beta (se houver), pairing, classificação (se há violência ou conteúdo
sexual, por exemplo) e spoilers (que elementos do cânone são utilizados, geralmente em termos de episódios
mencionados). Também pode conter notas da autora com quaisquer outras informações que esta julgue
pertinente, como agradecimentos a outros membros da comunidade que tenham contribuído de alguma forma
para o desenvolvimento da fic.
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de Chris Carter, criador e roteirista da série, e a ‘bagunça’ a qual se refere61. Depois de um
período longe dos fandoms, porém, Lia encontrou outra série que ‘chamou [sua] atenção’,
Queer as Folk versão americana (c.f. notas 23 e 26): “uma série que me chamou atenção pra
eu voltar a escrever foi o Queer as Folk” (linhas 12-13). Essa série é apontada como
motivadora para Lia ‘voltar a escrever’, sinalizando que, antes dela, Lia havia parado de
participar dos fandoms como escritora. Há um contraste aqui entre o engajamento com AX e
com os demais fandoms (“eu me envolvi em outras mas não com o mesmo, com aquele
mesmo ardor né?” – linhas 11-12), posicionando o primeiro como ‘mais ardoroso’ que os
outros, ou seja, como um envolvimento mais emocional. Parte da razão para essa diferença de
‘ardor’ e participação é creditada a mudanças na vida de Lia, que na época do AX estava na
faculdade (excerto 1L) e, assim, tinha mais tempo livre para se dedicar ao fandom. Ela
contrasta o fandom com o que referencia como o ‘mundo real’: “já tava naquela época de
trabalhar né, a gente vai pro mundo real né, e já não tinha mais tanto tempo livre pra seguir
as coisas” (linhas 18-19), construindo os dois espaços, fandom e ‘mundo real’ como
antagônicos na medida em que disputam tempo de dedicação. O uso do ‘a gente’ sinaliza, no
entanto, que esse entendimento da diferença entre o fandom e o ‘mundo real’ não é individual
e sim da coletividade das fãs, em nome da qual ela fala. A participação nos fandoms, portanto,
é construída como fazendo parte da esfera do lazer e, desta forma, está subordinada às
contingências da vida “real” – principalmente trabalho.
Outro aspecto importante e a ser destacado aqui é o tipo de fic que Lia passa a preferir
a partir do engajamento com Queer as Folk: “foi quando eu virei uma slasher, ai meu deus”
(linha 13). A série (com cinco temporadas, de 2000 a 2005) retrata a vida e relacionamentos
de vários amigos gays (homens e mulheres) na cidade de Pittsburgh, Pennsylvania (nos
Estados Unidos), e foi bastante controversa devido às cenas de sexo/nudez e à questão gay em
geral. Para Lia, foi através dessa série que ela passou a se interessar em ler fics slash. Ela se
posiciona, então, como “slasher” a partir daí, mudando seu foco de leitura, e aponta isso como
um marco importante na sua história de fã (‘virei uma slasher’, ou seja, sinaliza que passou
por uma transformação de interesses). Ela conclui essa afirmação com “ai meu deus”, o que
parece sinalizar que esse posicionamento é problemático e, em determinados ambientes e
situações, até embaraçoso. Mais sobre a questão do slash será discutido na seção 5.3.1.
Discuto a seguir as formas de participação de Carol.
61

As últimas temporadas da série foram alvo de muitas críticas por parte das fãs. O ator que interpretava Mulder
deixou o elenco fixo da série e o personagem foi então substituído por outro, para desagrado de muitas fãs. A
resolução final das tramas que haviam sido construídas ao longo da série também não foi satisfatória na opinião
de muitas fãs.
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5.2.2. Carol
Como já apontado no caso de Lia acima, o fandom é construído por ela (e Carol) como
uma atividade de lazer que é, portanto, subordinada a outras atividades da vida cotidiana,
notadamente o trabalho (no caso das participantes desta pesquisa, que são adultas). Desta
forma, a participação nos espaços de fã é bastante flutuante, dependente de fatores externos ao
fandom, principalmente em relação ao tempo disponível. Essa participação é o tópico do
excerto 4C abaixo.

Excerto 4C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ana
Carol
Ana
Carol

Ana
Carol

Hoje em dia você ainda tá participando ou você tá muito enrolada pelo trabalho?
Olha participando participando ativamente não, eu fico mais é... observando aqui e ali né? Mais
nas beiradas, mas de fato eu não estou participando de nada não até porque eu não tenho tempo.
Mas o que que você chama de participar ativamente?
Ah porque... um fandom de modo geral ele é ele é ativo de várias formas né porque não tem só o
fanfic, tem o fanart, tem as pessoas que comentam, e tem os grupos de discussão, e não sei o
que, e eu não tô mais participando eu tinha uma época que eu até participava bastante né, tinha
sempre aqueles grupos de discussão, “ah vamos discutir episódio tal e não sei que, vamos
discutir as teorias” porque todo mundo tem teoria. Era sempre bem interativo. Agora fico mais
observando de fora as pessoas discutindo vê os materiais que as pessoas postam, mas eu não tô
realmente inserida.
Como como lurker, você tá dizendo?
Isso, exatamente, era essa a palavra.

A participação de Carol também é dependente do tempo disponível (“eu não estou
participando de nada não até porque eu não tenho tempo” – linha 3), e a falta deste é
construída como razão (‘porque’) para um distanciamento.
Além disso, Carol se posiciona em relação a sua participação no fandom como
observadora (“fico mais é... observando aqui e ali né? Mais nas beiradas” – linhas 2-3), em
oposição ao que ela considera participação ‘ativa’, devido à falta de tempo. Ao definir
“participar ativamente” em resposta ao meu questionamento na linha 4, Carol se posiciona
novamente como conhecedora do universo de fãs, indicando seu acesso epistêmico a este
universo (linhas 5-11). Ela afirma que “um fandom de modo geral ele é ele é ativo de várias
formas”. O uso do verbo no presente (‘é’), a locução adverbial ‘de modo geral’ e o pronome
indefinido ‘um’ (referindo-se a um qualquer, generalizável) indexicaliza um Discurso de tipo
científico de apresentação de fatos e generalizações a partir de observação dos fenômenos,
observações estas que foram feitas por ela ao longo dos seus anos de inserção nesse universo.
Os exemplos que ela dá em seguida são da sua própria vivência de fã, o que é sinalizado de
várias formas: “eu até participava bastante né, tinha sempre aqueles grupos de discussão,
“ah vamos discutir episódio tal e não sei que, vamos discutir as teorias”” (linhas 7-9).
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Primeiro, ela usa o pronome de primeira pessoa ‘eu’, juntamente com o verbo ‘participar’ no
pretérito imperfeito, que indexicaliza uma ação rotineira no passado (ou seja, essa
participação se deu ao longo de um período, e não em apenas um momento), e o uso do
advérbio ‘sempre’ na oração seguinte contribui para esse significado. Em seguida ela usa o
discurso direto, citando as palavras hipotéticas de uma fã, que pode ser ela mesma ou outra,
engajada nessas práticas e que chama o grupo para participar das atividades, indicando
modalização epistêmica. O uso do verbo na primeira pessoa do plural (‘vamos’), indica o
posicionamento de Carol como inserida nesse grupo, mesmo que não atualmente, e
indexicaliza a construção coletiva do fandom e das comunidades, juntamente com a referencia
ao fato de que “todo mundo tem uma teoria”, ou seja, todos têm, potencialmente, algo a
contribuir. Assim, Carol mostra estar autorizada a falar do assunto e listar algumas das formas
de participação que existem: “porque não tem só o fanfic, tem o fanart, tem as pessoas que
comentam, e tem os grupos de discussão”. Cada uma dessas atividades é uma forma de
letramento (c.f. 3.3.3), com especificidades que as fãs devem conhecer para interagir bem.
No entanto, apesar das experiências passadas, Carol atualmente se posiciona, como
dito no início, como distanciada dessas atividades (“fico mais observando de fora” – linhas 910, “não estou realmente inserida” – linhas 10-11), o que é indexicalizado pela locução
adverbial ‘de fora’ (e ‘nas beiradas’ na linha 3) e a negativa em relação a predicação
‘inserida’. Ela parece entender, portanto, que a ‘inserção’ na comunidade depende da
participação que ela predica como ‘ativa’, ou seja, contribuindo efetivamente com as práticas
de letramento citadas anteriormente. Esse tipo de participação ‘de fora’ é o que é chamado de
“lurker”, substantivo que eu uso (linha 12) e que posiciona Carol dessa forma específica,
posicionamento que ela ratifica na linha seguinte (“Isso, exatamente, era essa a palavra”). O
posicionamento de lurker, então, é conjuntamente construído por nós nesse excerto – como
também em 5L – a partir de referências a uma posição de maior afastamento e menor
visibilidade, conforme apontado.
No excerto 5C abaixo, Carol se posiciona como fã tímida que precisou vencer algumas
inibições para poder ter essa participação efetiva, ou seja, não lurker.

Excerto 5C
1
2
3
4
5

Ana
Carol

Na época que você começou você participava ativamente? Mandava comentários, essas coisas?
assim direto não. fui com o tempo que eu fui... é... mais me desinibindo, soltando e começando a
comentar. Naquela época não era tão rápido. Por exemplo o Fanfiction.net hoje em dia é bem
simples de você colocar um comentário, mas naquela época você tinha que mandar um email
pro autor e isso já era uma mão de obra e... era meio awkward.
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Carol diz que “com o tempo que eu fui... é... mais me desinibindo, soltando e
começando a comentar” (linhas 2-3), construindo seu comportamento inicial como ‘inibido’
e ‘não-solto’ – o que indexicaliza um sentimento de timidez e desconforto. A mudança desse
comportamento é associada à passagem do tempo (‘com o tempo’), talvez por ter necessitado
um nível de conforto que só veio com a experiência nesses espaços. Ela divide então sua
experiência de fã em dois momentos, antes e depois dessa ‘desinibição’ que a possibilitou se
fazer presente nos espaços de fã e efetivamente ‘comentar’. Outro momento é o atual, no qual
a sua posição de lurker se deve não a uma timidez, mas à falta de tempo, como anteriormente
discutido. Ela diferencia aqui também diferentes épocas dentro do fandom (linhas 3-5). A
primeira (“naquela época”, linha 4 – pronome demonstrativo indicando distanciamento) ela
predica como “awkward” (‘desconfortável’, usando o vocábulo em inglês, cujo conhecimento
compartilhamos), quando era mais trabalhoso fazer comentários (“era uma mão de obra”), o
que parece ter contribuído para sua inibição inicial. A segunda é a época atual (“hoje em dia”
– linha 3), na qual esse tipo de interação (fazer comentários) é mais simples. Ela dá como
exemplo de facilidade atual o FF.net, que foi discutido na seção 4.3.2. Escrever e enviar
comentários sobre fanfics é, como já dito, uma importante prática de letramento dentro do
fandom, que posiciona a fã como participante efetiva e possibilita o crescimento da
comunidade e do repertório interpretativo dela.
Além do FF.net, outro espaço de fãs discutido por Carol é a rede social Tumblr, tópico
interacional do excerto 6C a seguir.

Excerto 6C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Carol

Ana
Carol

Ana
Carol
Ana
Carol

Olha atualmente os maiores espaços pros fandoms fica no Tumblr. Que dá bastante espaço pra
você postar imagens, tem fanfic, tem manips, várias coisas.
(...)
Aí você participa então nesse Tumblr?
É, eu participo no Tumblr. Porque no Tumblr é mais fácil você segue determinadas pessoas,
porque cada fandom tem sempre aquelas pessoas que postam mais, que tão sempre por dentro
das coisas, que seguem os artistas, sabem das novidades, então você segue essas determinadas
pessoas e o que ela posta vai aparecendo na sua timeline então é bem mais fácil acompanhar o
que está acontecendo.
Certo, mas aí não são comunidades, você segue uma pessoa especifica?
Sim e acaba... em volta dessas pessoas se formam comunidades, é bem peculiar.
Como assim?
Porque em determinados fandoms, por exemplo em Glee tem umas quatro ou cinco pessoas que
são consideradas as... os Tumblrfamous né, que a gente chama, e eles sabem de tudo, então,
quando você entra no fandom você imediatamente vai entrar em contato com essas pessoas, de
um jeito ou de outro você vai ver essas pessoas, elas tão sempre aparecendo, as pessoas tão
sempre falando delas, ou com elas, então acaba que a comunidade fica mais ou menos em volta
das pessoas do que do fandom em si. Não sei se você entende o que eu quero dizer.
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A rede social Tumblr, discutida na seção 4.3.3, é predicada por Carol como sendo a
que tem “os maiores espaços pros fandoms” (linha 1). Carol apresenta algumas das atividades
que são desenvolvidas nela: “dá bastante espaço pra você postar imagens, tem fanfic, tem
manips, várias coisas” (linhas 1-2), referenciadas como ‘postar imagens’, ‘ fanfics’ e
‘manips62’. Mais uma vez aqui Carol usa o pronome de segunda pessoa ‘você’, posicionando
a sua experiência como a de qualquer fã, falando, então, como parte da comunidade e
indicando acesso epistêmico. Na linha seguinte, eu me posiciono como alguém não
familiarizada com este espaço (“aí você participa então nesse Tumblr?” – linha 4). O uso do
demonstrativo ‘nesse’ ao invés do artigo definido (participa no Tumblr) indexicaliza essa
posição na medida em que sinaliza um distanciamento. Além disso, em meus turnos
subsequentes eu continuo sinalizando esse desconhecimento com diversas perguntas (linhas
10, 12 e 20). Carol ratifica meu posicionamento de não conhecedora do assunto, já que ao
longo do excerto ela vai descrevendo e explicando o funcionamento do Tumblr, o que ela não
fez nos momentos em que o tópico eram outros espaços, notadamente o LJ63. Com isso, ela
explicita alguns dos tipos de letramentos que são típicos dessa rede social, posicionando a si
mesma como expert.
No turno que vai das linhas 5-9, Carol inicia a explicação sobre o Tumblr e o porquê
de sua preferência por ele. Novamente aqui há o uso da segunda pessoa em ‘você’ e ‘sua’: “no
Tumblr é mais fácil você segue determinadas pessoas”, “você segue essas determinadas
pessoas e o que ela posta vai aparecendo na sua timeline então é bem mais fácil acompanhar o
que está acontecendo”, posicionando-a como uma fã típica e generalizando o enunciado para
qualquer fã. Ainda nesse trecho ela também posiciona outras fãs em oposição a si mesma (e a
fã ‘geral’), as fãs que são ‘seguidas’, para as quais ela usa a terceira pessoa, do singular ou
plural: “cada fandom tem sempre aquelas pessoas que postam mais, que tão sempre por
dentro das coisas, que seguem os artistas, sabem das novidades, então você segue essas
determinadas pessoas e o que ela posta vai aparecendo na sua timeline”. Essas fãs são
referenciadas como as mais ativas, com postagens de informações sobre assuntos que
interessam a outras fãs. É a partir dessas fãs específicas que as demais se informam e
interagem, como Carol explicita logo em seguida, na linha 11, em resposta ao meu
questionamento: “em volta dessas pessoas se formam comunidades, é bem peculiar”. O
62

Manips é abreviação de ‘manipulation’, e diz respeito a imagens digitalmente alteradas pelas fãs, com a
inserção de textos ou a combinação de imagens diferentes em uma única.
63
Apesar de Carol declarar não usar mais o LJ com frequência, conforme será discutido um pouco mais adiante,
nós duas chegamos a trocar mensagens através dele (e somos ‘amigas’ no LJ), de modo que esse é, portanto, um
conhecimento que compartilhamos.
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funcionamento das comunidades no Tumblr, portanto, é diferente do LJ, o que Carol predica
como ‘peculiar’.
Para exemplificar esse funcionamento, Carol cita o fandom Glee (linhas 13-18), que
ela havia mencionado como um dos seus fandoms atuais em um trecho anterior da entrevista
(não analisado aqui). Essas “quatro ou cinco pessoas” (linha 13) são referidas como
“Tumblrfamous” (linha 14), uma denominação êmica (“que a gente chama” (linha 14), com o
‘a gente’ indexicalizando as fãs que usam o Tumblr). Assim, Carol se posiciona como parte
dessa comunidade, com acesso epistêmico a um vocabulário específico e a uma forma de
organização que é típica desse espaço ‘peculiar’. As fãs predicadas como “Tumblrfamous” são
posicionadas, mais uma vez, como aquelas que “sabem de tudo” (linha 14), “tão sempre
aparecendo” (linha 16), das quais se está sempre falando, ou seja, ocupam uma posição
privilegiada dentro do fandom em questão.
Como discutido na seção 4.3.3, a apropriação das redes sociais pelas fãs,
principalmente o LJ, mudou um pouco a forma de organização das comunidades. Nos fóruns
e listas de discussão, as fãs se congregam em um espaço online específico. Já no LJ, além das
comunidades, as fãs podem também se agregar ao redor uma das outras, na medida em que é
possível seguir uma pessoa, seja visitando a conta dela ou tornando-se ‘amiga’ dessa pessoa
de modo que as postagens dela aparecem na Friends’ Page (página de amigos) da fã (c.f. nota
47). No Tumblr, conforme explica Carol acima, ocorre algo ainda mais radical, pois as
comunidades que existem se formam ‘em volta’ de certas fãs64. Assim, participar no Tumblr
implica tipos de letramentos diferentes dos que existem para o LJ e outros ambientes. Neste
caso, identificar as fãs consideradas “Tumblrfamous” é uma ação importante que permite que
a fã tenha acesso às informações privilegiadas que essas pessoas possuem, além de permitir o
acesso à comunidade que se forma ao redor delas. Comunidade aqui, portanto, tem um sentido
diferente das comunidades do LJ. Neste último há espaços específicos, com nome, endereço e
“dona” (moderadora) aos quais as fãs podem se filiar ou simplesmente visitar. No Tumblr, por
outro lado, comunidade é um aglomerado de pessoas que seguem as “Tumblrfamous” (ou
tags, que serão discutidas a seguir) e que interagem entre si a partir delas.
No excerto 7C abaixo, o tópico ainda é o Tumblr.

Excerto 7C
1
2
64

Carol
Ana

É igualzinho qualquer tipo de fórum.
Ah é como se fosse um fórum então?

Embora também seja possível formar ‘comunidades’ ao redor das usuárias do LJ, isso é menos intenso, já que
no LJ existem as comunidades formais.
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Carol
Ana
Carol

Ana
Carol

É como se fosse um fórum, é parecido.
(...) gera discussões, as pessoas colocam comentários.
É, gera discussões. As pessoas postam determinada imagem ou postam um vídeo. Aí a pessoa
vai ‘curtir65’, ‘compartilhou’, isso vai se espalhando. Aí a pessoa manda mensagem “vídeo tal
não sei que” (...) tem aquela opção de você mandar uma mensagem pra pessoa. Aí a pessoa tem
a opção de responder particularmente pra você, né, que a resposta aparece só pra você, na sua
conta, ou tem como ela publicar essa resposta pra todas as pessoas verem e entrarem na
discussão, tem como você mandar perguntas anônimas, se você quiser, se você não quiser “ah
não fui eu que mandei isso aqui” e aí cria-se uma discussão. E tem as tags também. Se você tiver
discutindo determinado assunto. “Ah estou discutindo um episódio tal”, aí você marca com o
nome do seriado, e aí se a pessoa quiser, saber sobre esse seriado ela vai lá busca e aí todas as
pessoas que comentaram a respeito vão tá aparecendo ali, entendeu? Parece o Twitter nesse
sentido, o Twitter faz isso
Então o que você tá fazendo atualmente é mais seguir determinadas pessoas?
Exatamente, fico mais ali de olho.

Nesse excerto Carol posiciona-se como professora que pode ensinar a mim, que
desconheço o Tumblr, como ele funciona em termos dos tipos de ações concretas que podem
ser realizadas, ou seja, dos letramentos envolvidos, expandindo sobre os significados
mobilizados e discutidos no excerto anterior. Diversas pistas discursivas sustentam esse
posicionamento.
Primeiramente existe uma assimetria epistêmica entre nós, como já dito, na qual Carol
tem acesso a informações que eu desconheço. Meu posicionamento66 (nesse trecho), portanto,
é de aluna, na medida em que me mostro interessada, faço perguntas e tento relacionar as
novas informações a conhecimentos que já tenho (linhas 2 e 4). Carol usa como recurso
didático a comparação do Tumblr com um fórum, um espaço mais antigo que conheço e que,
portanto, me ajuda a entender a informação nova. Outra pista que pode ser apontada do
posicionamento de Carol como instrutura é o uso dos verbos no presente e na terceira pessoa
quando descreve as ações no Tumblr: “as pessoas postam determinada imagem ou postam
um vídeo. Aí a pessoa vai ‘curtir’, ‘compartilhou’, isso vai se espalhando. Aí a pessoa
manda mensagem “vídeo tal não sei que”” (linhas 5-6), de forma a descrever objetivamente
as possibilidades do Tumblr. Há também o uso, mais uma vez, da segunda pessoa ‘você’
intercalado: “tem aquela opção de você mandar uma mensagem pra pessoa. Aí a pessoa tem a
opção de responder particularmente pra você” (linhas 7-8), o que indexicaliza a natureza
interacional desse ambiente (‘você’ e as ‘outras pessoas’). As diversas citações usadas nesse
trecho colaboram com essa construção de interação, ao explicitar possibilidades de
65

As palavras ‘curtir’ e ‘compartilhou’ aparecem com aspas simples porque referem-se a expressões que
denominam ações específicas dentro de certas redes sociais como Tumblr e Facebook, ou seja, seu significado
não é o usual. O uso das aspas pretende justamente marcar esse sentido específico.
66
Os posicionamentos são sempre múltiplos. No meu caso, eu me posiciono como fã, pesquisadora e
entrevistadora ao longo das entrevistas. No entanto, em determinados momentos um ou mais posicionamentos
podem ser mais salientes. No caso desse trecho em particular, além dos posicionamentos já citados eu também
me posiciono como aluna em relação à questão sendo discutida aqui.

102

participação das fãs, com comentários, perguntas e postagens (“Ah estou discutindo um
episódio tal”, linha 12). Nas linhas 14-15 Carol faz outra comparação, agora com o Twitter
(outra popular rede social) para explicar o uso das tags, além de usar o marcador
conversacional “entendeu?” (linha 14), que é outra pista linguística do posicionamento de
instrutora/professora, sinalizando um interesse em checar se as informações foram
compreendidas.
Há diferentes letramentos discutidos aqui, então, em relação ao Tumblr. As fãs podem
fazer diferentes tipos de postagens (vídeos, imagens), que geram diversas respostas, como
‘curtir’, ‘compartilhar’, ou respostas mais elaboradas. Também há possibilidade de fazer
perguntas, anônimas ou não, para outras fãs, que podem ser respondidas de forma privada ou
pública. As respostas públicas, por sua vez, possibilitam a participação de outras fãs e a
geração de uma discussão. Outro aspecto importante são as tags, que Carol exemplifica com
discussão sobre episódios: “Se você tiver discutindo determinado assunto. “Ah estou
discutindo um episódio tal”, aí você marca com o nome do seriado, e aí se a pessoa quiser,
saber sobre esse seriado ela vai lá busca e aí todos as pessoas que comentaram a respeito vão
tá aparecendo ali” (linhas 11-14). As tags são uma forma de organizar postagens por assunto,
e existem em outros ambientes, como LJ e o AO3, facilitando a busca de um assunto de
interesse (c.f. 4.3.3 e nota 49). Para utilizar as tags a fã deve ‘marcar’ o assunto com uma tag
e as outras podem então ‘buscar’ todos os posts com essa mesma tag, que ‘aparecem’ na
página. Para navegar nesses ambientes, saber como elas funcionam é de grande utilidade, ou
seja, essa ferramenta conta como letramento nesses vários ambientes.
O Tumblr é construído, então, como um ambiente rico, onde as fãs podem realizar
diversas ações (postar informações, vídeos, imagens, discutir episódios etc.) e interagir de
diversas formas, mesmo que somente, como Carol, como lurker.
Passo então para as formas de participação construídas por Nadia.

5.2.3. Nadia
Nadia parece ter a participação mais restrita das três, usando principalmente o FF.net
para ler fanfics, como pode ser visto no excerto 3N.

Excerto 3N
1
2
3
4
5

Ana
Nadia
Ana
Nadia

E você tem algum site especifico que você usa pra...?
tenho. Tem o fanfiction.net. esse eu acho que é o melhor porque ele tem assim uma enormidade
de livros, de filmes e tal, ele oferece uma quantidade bem maior de material.
E você lê essas fanfics que você lê são todas em português?
Não, não todas. Algumas em inglês também.
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O FF.net é predicado por ela como “o melhor” (linha 2), já que possui uma grande
quantidade de fics em diversos fandoms e diversas línguas (c.f. 4.3.2), já que Nadia lê fics em
inglês também, embora em menor quantidade (“algumas em inglês também” – linha 5). Ao
contrário das outras, Nadia não menciona as redes sociais LJ ou Tumblr, que me parecem não
ser muito usadas por brasileiras, mas participa de fóruns, (excerto 4N), comunidades no Orkut
(excerto 5N) e Facebook (dados não analisados).

Excerto 4N
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ana
Nadia

você só lê fanfictions ou você participa de fóruns, comunidades, alguma coisa assim?
Antes eu cheguei a entrar em alguns fóruns e... e quando... quando você tá nesse site
especificamente não no Fanfiction.net não tem esse espaço mas em outros sites de fãs você tem
espaço até pra fazer comentários sobre livros que você já tenha lido porque esses sites de fãs que
também tem uma área só dessas fanfictions eles têm, eles sugerem livros novos, lançamentos.
Muitos dos livros que eu leio e tal é porque eu já li uma crítica, uma sinopse dentro desses
desses sites. Aí eu às vezes eu leio alguma coisa, algum livro interessante que eles não tenham
comentado aí eu também posto alguma coisa. Assisto alguma... assim, os eventos que eu acho
interessante sobre os... os livros, sobre o lançamento... eu gosto de ler pra me informar também.

Além das fanfics, Nadia também valoriza a possibilidade de trocar informações com
outras fãs que existe em alguns espaços. Em um dos “sites de fãs” (linha 3), ela descreve
algumas das ações das fãs, como postagem de comentários e críticas sobre livros, sugestões
de leituras e informações sobre lançamentos de livros que julgam ser de interesse para a
comunidade ali construída (“comentários sobre livros”, “eles sugerem livros novos,
lançamentos” – linha 5). Os letramentos envolvidos aqui, portanto, constroem este espaço
como informativo e aberto a todas que queiram contribuir com o conhecimento da
comunidade. Nadia se posiciona como fã que também tem essa vontade de compartilhar dicas
potencialmente interessantes com a comunidade, contribuindo mais ativamente nesse tipo de
atividade: “eu às vezes eu leio alguma coisa, algum livro interessante que eles não tenham
comentado aí eu também posto alguma coisa” (linhas 7-8). Os verbos ‘ler’ e ‘postar’ no
presente e primeira pessoa do singular apontam as ações específicas de Nadia, construídas
como rotineiras. Os letramentos possíveis nesses espaços, portanto, não se restringem a um
fandom específico, mas abrangem também trocas de informações sobre interesses partilhados
por leitura de modo mais geral. Para Nadia, que valoriza leitura67, esse espaço é entendido
então como fonte de informação (“muitos dos livros que eu leio e tal é porque eu já li uma
crítica, uma sinopse dentro desses desses sites” – linhas 6-7). Ela associa a escolha de livros
que lê como motivada (‘porque’) pelas ‘críticas’ e ‘sinopses’ de outras fãs, ou seja, as
67

A questão da leitura para Nadia será discutida na seção 5.4.3.
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opiniões das fãs são construídas como legítimas e válidas, mesmo sendo publicadas em
espaços “amadores”.

Excerto 5N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ana
Nadia
Ana
Nadia
Ana
Nadia

E você participa de alguma comunidade? No Orkut, Facebook, alguma coisa assim? relacionada
a fanfictions.
Hmmm, não mais.
Mas já participou?
Participei, mas agora não mais. Quando eu tinha Orkut eu tinha eu participava de umas duas
comunidades de fanfiction. Agora não mais.
Por que você deixou de participar?
Porque eu passei por um período que eu parei de acessar tanto o computador, tanto essas redes
sociais com eu acessava antes. Eu parei aí eu meio que me afastei disso. Eu fiquei só lendo,
continuei lendo que é uma coisa que eu não tenho... assim entre um livro e outro, quando eu
quero assim fazer uma leitura mais curta e tal eu gosto de... eu tô com tempo livre eu pego esses
sites de fanfiction e leio. Mas antes eu tinha mais tempo de ficar no computador e tal e agora eu
não tenho tanto tempo então eu só leio. O tempo que eu tenho eu uso só só pra ler as histórias
mesmo.

Assim como Lia e Carol, Nadia condiciona sua participação nos espaços de fã ao
tempo de lazer: “eu passei por um período que eu parei de acessar tanto o computador,
tanto essas redes sociais com eu acessava antes. Eu parei aí eu meio que me afastei disso”
(linhas 8-9). Nadia usa os verbos no passado ‘parei’ e ‘afastei’ em referência ao ‘computador’
e às ‘redes sociais’, incluindo as comunidades dedidacas a fanfics no Orkut. Nadia diferencia
dois momentos em relação ao tempo disponível, referidos como ‘antes’ e ‘agora’: “antes eu
tinha mais tempo de ficar no computador e tal e agora eu não tenho tanto tempo então eu só
leio. O tempo que eu tenho eu uso só só pra ler as histórias mesmo” (linhas 12-14). Essa
diferença de tempo entre o ‘antes’ e ‘depois’ se reflete no seu nível de participação, na medida
em que Nadia, no ‘antes’ dispunha de ‘mais tempo’ para diversos tipos de atividades,
inclusive as comunidades, mesmo que esta participação fosse do tipo lurker. No ‘agora’,
devido à falta de tempo, existe a necessidade de escolher uma menor quantidade de ações, e
ela elege a leitura de fics (no FF.net) como prioridade, o que é sinalizado pelo advérbio ‘só’,
deixando a participação nas comunidades em segundo plano. Assim, ela constrói a leitura de
fanfics como o mais importante tipo de participação, diferente de Lia e Carol, que continuam
frequentando as comunidades mesmo com pouco tempo, ainda que somente como lurkers.
Além da leitura, e em decorrência dela, Nadia também participa fazendo comentários
para as histórias que lê, o que é discutido no excerto 6N a seguir.

Excerto 6N
1
2

Ana
Nadia

Uh hm você costuma dar feedback pra tudo praticamente tudo que você lê?
Quando eu acho necessário eu até é, quando eu acho que vale a pena você fazer algum tipo de
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comentário até pra pessoa assim de repente se tocar de algum alguma alguma falha que,
principalmente de grafia, de concordância... que tem umas que são assim... muito complicadas,
que dificulta até mesmo o entendimento da própria história, né? Que eu acho que compromete
até a história. Aí eu costumo dar uma peruadazinha básica.

Em relação ao feedback, Nadia se posiciona como alguém que faz comentários quando
“ach[a] que vale a pena” (linha 2), condicionando isso principalmente a o que ela percebe
como “falha” (linha 3), referenciadas como “principalmente de grafia, de concordância”
(linha 4). Ao usar a palavra ‘falha’ e categorizar essas ‘falhas’ como de ‘grafia’ e de
‘concordância’, Nadia sinaliza seu conhecimento da gramática prescritiva, posicionando-se,
portanto, como alguém que domina a língua culta (ou seja, tem acesso epistêmico a ela), nesse
caso o português, e estaria autorizada, portanto, a perceber e apontar os erros cometidos pelas
autoras, predicadas como “meninas novas” (excerto 2N), e “dar uma peruadazinha básica”
(linha 6). É interessante que ela predica suas intervenções com a expressão ‘peruadazinha
básica’, o que parece minimizar o aspecto prescritivo dos seus comentários, tanto pela
expressão em si quanto pelo uso do diminutivo. Lia e Carol não mencionaram que tipo de
feedback costumam mandar para as autoras, mas ambas, por participarem desse universo há
mais tempo, disseram mandar feedback por e-mail, de forma mais privada, o que era muito
mais comum há alguns anos atrás, além dos comentários públicos no LJ. Embora exista a
cultura no fandom de “crítica construtiva”, eu pessoalmente nunca me senti à vontade em
apontar defeitos nas histórias que leio, e o feedback que costumo mandar consiste em destacar
aspectos positivos ou um simples “gostei”. No entanto, principalmente para autoras jovens,
esse tipo de crítica construtiva é importante, e Nadia aqui parece posicionar-se com mentora
dessas ‘meninas’, oferecendo a elas estímulo e a oportunidade de aprender e melhorar, na
medida em que busca dar sugestões para os problemas que ela entende como graves já que
“dificulta[m] até mesmo o entendimento” (linha 5) e “compromete[m] até a história”. (c.f.
3.2.3).

5.2.4. Resumo da análise
A maior parte das atividades das participantes é, como visto nos excertos analisados, a
leitura de fanfics de outras fãs, em uma variedade de fandoms. Além dessa leitura, as
participantes também frequentam fóruns, comunidades e outros ambientes de encontro de fãs
dedicados a discussões e trocas de informações. Essas participações envolvem diferentes
letramentos, ou seja, diferentes tipos de ações que são realizadas pelas fãs. No caso do Tumblr
esses letramentos incluem identificar as fãs predicadas como “Tumblrfamous”, como explicou
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Carol. Em outros ambientes, são outros os conhecimentos necessários e outras ações que
podem ser realizadas.
Parte da participação das fãs desta pesquisa é o tipo chamado ‘lurker’, ou seja, as fãs
leem as fics e discussões/informações postadas, mas raramente se manifestam diretamente,
embora isso seja flutuante e dependa de outros fatores. Um desses fatores é a disponibilidade
de tempo, já que todas as participantes entextualizam as atividades de fã como do âmbito do
lazer, ou seja, subordinado a outras questões mais “importantes”, como trabalho e família. A
forma de participação mais ‘visível’ de todas elas são os comentários postados para as fics
que leem, que são direcionados à(s) autora(s) especificamente e, embora públicos, constituem
um tipo de interação bem mais restrito que uma participação efetiva em uma discussão em
curso. Lia diferencia-se das demais, pois, além das práticas anteriormente citadas, ela escreve
e publica suas próprias fanfics, e, assim, interage também com suas leitoras. Esse tipo de
atividade envolve ainda outros letramentos, como o desenvolvimento da narrativa e o uso de
beta readers. No caso de Lia, eu fui beta de duas de suas histórias, como já mencionado, de
forma que nos posicionamos como familiarizadas com esse processo através de experiências
concretas.
As formas de participação discutidas até aqui implicam certas performances
identitárias das fãs, tanto dentro dos ambientes online quanto fora deles, na medida em que a
identidade de fã, e de um certo tipo de fã, é construída também na vida cotidiana. Essas
construções identitárias, entendidas como situadas e contingentes, são, portanto, o foco da
seção a seguir.

5.3. Construções identitárias on e offline
Sempre que falamos e agimos estamos performando certas identidades. Essas
identidades são sempre relacionais, ou seja, são sempre feitas para um outro, quem quer que
seja este outro (Striff, 2003). Nos ambientes online, nos quais o corpo físico não está
geralmente presente (a não ser em fotos/imagens), as construções identitárias baseam-se no
que as pessoas dizem e em recursos textuais/imagéticos como usernames, avatares, ícones,
gráficos, imagens etc. usados (c.f. 3.3.3). Neste trabalho, não estou focando as performances
identitárias construídas nesses ambientes em si, mas sim a forma como as identidades de fã
são co-construídas na interação da entrevista, no que diz respeito aos ambientes on e offline.
Foco, portanto, nos posicionamentos das participantes na entrevista e que construções
identitárias esses posicionamentos indexicalizam.
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5.3.2. Lia
Como discutido na seção 5.2.2 acima, Lia se posiciona como leitora e escritora de fics
slash (excerto 6L). No excerto 7L abaixo, o tópico interacional fics slash volta a ser discutido.

Excerto 7L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Lia

Ana
Lia
Ana
Lia
Ana
Lia
Ana
Lia

aí do Queer as Folk eu comecei a escrever um pouquinho aí depois eu assisti aquele Brokeback
Mountain, aí... dali por diante foi muito engraçado porque é... é, eu já mudei o meu foco de
leitura. Eu já saí daquela parte do romance hétero e fui pro slash.
Igual a mim né.
Eu acho que eu tô assim até hoje.
(...)
Na verdade eu comecei muito pouco com romances hétero porque as séries que eu gostava eram
praticamente só tinha homem no elenco.
É, Oz por exemplo.
Pois é, e Highlander também só tinha homem. Então assim, mas no início eu ainda lia aquelas
com personagens... as Mary Sues da vida, sabe...
Ah menina, é tão ridículo.
Pois é, eu lia aquilo e adorava, até o dia que eu descobri slash. “ah gente, isso é tão mais
interessante”.
Mas é verdade mesmo (...) porque foge né, daquela coisa do ser convencional. Boy met girl, boy
falls for girl, girl falls for boy, bla bla bla. Tem tanto mais conflito ali né visível mesmo né, mais
ah... a serem explorados, muito mais conflitos a serem explorados. Eu achei muito interessante e
também deu pra aprender muita coisa.

Lia reitera seu posicionamento de leitora e escritora de slash, contrastando-o com seu
interesse anterior por fics het (Mulder/Scully, no fandom de Arquivo X – excertos 2L e 6L):
“eu já mudei o meu foco de leitura. Eu já saí daquela parte do romance hétero e fui pro slash”
(linhas 2-3). Os verbos usados aqui, ‘mudei’, ‘saí’ e ‘fui’, além da afirmação na linha 5 de que
“est[á] assim até hoje” indexicalizam esse novo posicionamento como permanente, o que ela
predica como “engraçado” (linha 2) (no sentido, provavelmente, de curioso). Ela menciona
novamente a série Queer as Folk, discutida anteriormente, e referencia também o filme
Brokeback Mountain, um drama sobre o romance entre dois caubóis americanos nas décadas
de 60 e 70, como fandoms que a fizeram se interessar por esse tipo de fics. Esses dois
fandoms se diferenciam da maioria dos outros por serem textualmente sobre romances
homoeróticos (ou seja, canônicos); geralmente as fãs escrevem slash sobre personagens
construídos textualmente como heterossexuais, postulando o romance homoerótico com base
na interpretação de pistas subtextuais (c.f. 3.3.2). Na linha 4 eu me alinho a esse
posicionamento, predicando minha experiência como similar (“igual a mim né”).
Assim como Lia, portanto, eu comecei lendo fics het, mas, diferente dela, esses
romances não eram entre os personagens principais da série, já que nestas “praticamente só
tinha homem no elenco” (linha 8). Nas fics que eu lia, então, o romance era entre um
personagem da série e o tipo de personagem que eu referencio como ‘Mary Sue’ (c.f. 3.3.2:
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“no início eu ainda lia aquelas com personagens... as Mary Sues da vida, sabe” (linhas 1011), novamente usando nosso repertório compartilhado de termos do universo de fãs e
enfatizando meu posicionamento como fã. Lia predica esse tipo de fics como “ridículo” (linha
12), posicionamento com o qual me alinho: “pois é” (linha 13). Co-construimos, portanto,
como fãs, um entendimento negativo desse tipo de personagem.
Diferente de Lia, então, meu primeiro contato com fics slash não foi através de um
fandom com relacionamentos homoeróticos canônicos, mas imaginado pelas fãs. Em parte
devido à falta de personagens femininos (a não ser pelo ‘interesse romântico da semana’) no
elenco de algumas séries, e em parte por um descontentamento com a criação de personagens
do tipo Mary Sue, e por diversas outras possíveis razões, muitas fãs concentraram-se em
narrativas românticas envolvendo os personagens masculinos da série, como discutido na
seção 3.3.2.
Nas linhas 13-14, me posiciono como fã que passou, assim como Lia, por uma
mudança de interesse (de het para slash): “eu lia aquilo e adorava, até o dia que eu descobri
slash. “ah gente, isso é tão mais interessante””. Ao falar das fics het, uso os verbos no
pretérito imperfeito (‘lia’ e ‘adorava’), indicando uma ação rotineira no passado que já
terminou. Assim, posiciono-me como fã de het no passado. O advérbio ‘até’ sinaliza o
momento em que houve a mudança, referenciando a ‘descoberta’ das fics slash. A citação traz
a voz do eu passado no momento da descoberta, indicando modalização epistêmica, que
predica as fics slash, referenciadas como ‘isso’, como ‘tão mais interessantes’, com dois
intensificadores, ‘tão’ e ‘mais’, enfatizando o predicado. Desta forma, posiciono-me no
presente como fã de slash ao mesmo tempo em que construo as fics slash como
‘interessantes’, em contraste com as fics het de antes, referenciadas como envolvendo Mary
Sues, que são consideradas uma característica de fics de baixa qualidade (como coloca Lia,
‘ridículo’) tanto pela comunidade de fãs em geral quanto por nós duas.
No turno seguinte, Lia se alinha a esse posicionamento (“mas é verdade mesmo” –
linha 15) e predica as fics slash como sendo diferentes do tradicional. Ela entextualiza o
Discurso formulaico dos romances “convencionais” entre casais heterossexuais: “boy met
girl, boy falls for girl, girl falls for boy68, bla bla bla” (linhas 15-16). O enredo desse tipo de
histórias é basicamente sempre o mesmo, seguindo as convenções do senso comum do que é
considerado uma história romântica, e Lia sinaliza esse clichê e mesmice ao continuar a

68

“Menino conhece menina, menino se apaixona por menina, menina se apaixona por menino”. Mais uma vez
aqui Lia usa o inglês como repertório compartilhado. Como mencionado na seção 4.4.1, Lia é, assim como eu,
professora de inglês.
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fórmula com ‘bla bla bla’. As histórias slash fogem um pouco dessa fórmula, na medida em
que há outras questões em jogo além do ‘apaixonar-se um pelo outro’69 e Lia predica isso
como “interessante” (linha 17). Ela constrói as fics slash, portanto, como diferentes dos
romances tradicionais: “tem tanto mais conflito ali né visível mesmo né”, “muito mais
conflitos a serem explorados” (linhas 16-17). Os conflitos nesse tipo de histórias são mais
numerosos e de outra natureza, mais ‘visível’, já que tem a ver com questões de sexualidade e
identidade (os personagens são gays? Bissexuais? Queer? como essa sexualidade é
performada na narrativa e que relações isso tem com a vida real?) que são, ainda, bastante
controversas na sociedade. Assim, Lia e eu nos posicionamos como fãs de slash em parte
devido às possibilidades dessas fics de explorarem essas questões, que muitas vezes (mas não
sempre, é claro) são deixadas de lado em romances het. Além disso, conforme discutido na
seção 3.3.2, as fics slash oferecem às fãs a possibilidade de explorar o relacionamento entre,
em muitos casos, os personagens principais (geralmente homens), que são aqueles que as
cativam, ao invés de ter que criar um novo personagem feminino (que pode ser uma Mary
Sue) ou ‘resgatar’ um personagem feminino secundário da unidimencionalidade.
Lia e eu, portanto, construímos identidades de fãs de slash dentro dos fandoms, lendo,
comentando e, no caso dela, escrevendo histórias nesse gênero, em parte devido ao interesse
em fugir da convencionalidade e do senso comum. Fora dos fandoms essa identidade também
é performada por Lia, como analisado nos excertos 8N e 9N abaixo, cujo tópico interacional é
a identidade de fã no mundo offline.

Excerto 8L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

69

Ana
Lia

Ana
Lia

Você tem alguém que você que sabe que você escreve, que você conversa sobre essas coisas no
ambiente offline?
olha praticamente todo mundo. Hahaha. Praticamente todo mundo com quem eu converso assim
eu acabo deixando, soltando assim “olha eu escrevo assim tal tal tal” mas é... como eu escrevo
em inglês, então eles sabem que eu escrevo mas eles não tem contato com o que eu escrevo.
Ah sei.
Então eu não tenho assim o feedback deles né? A respeito das histórias. E com os professores lá
da escola de vez em quando eu solto uma ou outra “ah eu escrevo também”. Tem um professor
na... no colégio, nesse dos adolescentes né, que no momento eu trabalho em dois, nesse técnico
(...) e tem esse outro do Estado mesmo, da Secretaria de Educação (...) nesse tem um professor
que ele é homossexual e a gente acaba trocando figurinhas a respeito dos... dos casais
homossexuais da... da série. Então eu falo “eu escrevo sobre esse daqui”, mostro pra ele, aí ele
fica todo empolgado, mas ele também não lê inglês né, ele já fica todo empolgado me mostra
alguns outros ali pelo meio do caminho. Então é bem legal. (...) tem uma prima minha que ela
sempre pergunta “e aí, você já voltou a escrever?”

É claro que, como discutido na seção 3.3.2, as fics slash nem sempre escapam do clichê e da essencialização
do gênero e da sexualidade, tratando um dos personagens como “a mulher”.

110

A identidade de escritora, para Lia, não está restrita ao ambiente online, mas também é
performada nos ambientes offline. Ela se posiciona como escritora e fã nas interações
cotidianas: “praticamente todo mundo com quem eu converso assim eu acabo deixando,
soltando assim “olha eu escrevo assim tal tal tal”” (linhas 3-4). O uso dos verbos ‘acabo
deixando, soltando’ e da citação “olha eu escrevo assim tal tal tal” parece sinalizar que ela
entende esse posicionamento como um segredo a ser revelado. Revelar a identidade de
escritora, porém, não significa dar a essas pessoas acesso aos textos produzidos: “eles sabem
que eu escrevo mas eles não tem contato com o que eu escrevo” (linha 5). Essas pessoas, que
ela referencia na linha 3 como “praticamente todo mundo” e aqui como ‘eles’, são
posicionadas como fora do fandom e dos letramentos que este implica, notadamente o
domínio do inglês, língua na qual Lia escreve suas fanfics70. O conteúdo das fanfics, portanto,
é construído como um segredo que não é revelado.
Mais adiante Lia referencia mais especificamente quem são essas pessoas para as
quais revela parte das suas atividades de fã: “os professores lá da escola” (linhas 7-8) e “uma
prima minha” (linha 14), posicionando-as como parte do âmbito profissional71 e familiar. Em
relação aos professores ela se refere a um professor em particular, que ela predica como
‘homossexual’ e com quem ela partilha interesse por certos casais homoeróticos dos fandoms:
“tem um professor que ele é homossexual e a gente acaba trocando figurinhas a respeito
dos... dos casais homossexuais da... da série” (linhas 10-12). Ela constroi essas conversas com
o professor como ‘troca de figurinhas’, indexicalizando um entendimento delas como uma
atividade de lazer. Para este professor, Lia se posiciona não só como escritora, mas escritora
de slash: “eu falo “eu escrevo sobre esse daqui”, mostro pra ele, aí ele fica todo empolgado,
mas ele também não lê inglês né, ele já fica todo empolgado” (linhas 12-13). O
posicionamento de escritora é sinalizado de forma direta ‘eu escrevo’, e o gênero slash é
explicitado com os dêiticos ‘esse daqui’, em referência a um dos casais sobre os quais Lia e o
professor ‘trocam figurinhas’. A reação do professor em relação ao posicionamento de
escritora é predicada como ficando ‘todo empolgado’, posicionando-o como fã também. O
uso do adjetivo ‘empolgado’ intensificado por ‘todo’ indexicaliza os tipos de reações
70

É interessante notar que as práticas de fã, em particular a leitura de fanfictions, são apontadas pelas três fãsparticipantes (e eu) como tendo tido uma importante contribuição para o aprendizado na língua inglesa, muito
além daquela do ensino formal pelo qual as pessoas passam nas instituições de ensino, em especial a escola. As
brasileiras que interagem nos ambientes online de fãs precisam desenvolver um mínimo de conhecimento de
inglês para poder participar das atividades existentes, mesmo em fóruns nacionais, já que esses se utilizam de
termos e expressões em inglês cotidianamente. Esse aprendizado faz parte dos letramentos da cultura de fãs.
Mais sobre isso será discutido adiante.
71
Conforme dito na seção 4.4.1, Lia é professora de inglês e trabalha em escolas da rede estadual (Ensino Médio
regular e técnico).
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tipicamente associados com fãs, para quem o fandom é uma fonte de prazer e excitação. Outra
pista do posicionamento do professor como fã é o fato de ele compartilhar com Lia outras
possibilidades de casais que podem interessá-las (“me mostra alguns outros ali pelo meio do
caminho” – linhas 13-14), e de, como já dito, ‘trocar figurinhas’ com ela sobre eles. Assim,
Lia tem uma interação como o professor que é em certa medida parecida com a que ocorre
nos ambientes online, o que ela predicada como “bem legal” (linha 14). A identidade de fã de
slash construída aqui por Lia para ela e para esse professor, portanto, entextualiza algumas
das características que são normalmente associadas com fãs, a saber: um investimento
emocional com o foco de interesse (no caso aqui o slash), o compartilhamento desse
investimento com outros(as) fãs e as trocas de informações sobre o tema, mesmo fora dos
ambientes online específicos de fãs.
Já as interações com a prima são diferentes (“tem uma prima minha que ela sempre
pergunta “e aí, você já voltou a escrever?”” – linhas 14-15). A prima não é posicionada
como fã, embora se interesse pela prática de escrita de Lia. Esse posicionamento de
interessada e incentivadora é sinalizado de várias maneiras. Primeiro o uso do advérbio
‘sempre’ para a pergunta da prima, o que indica um interesse contínuo pela resposta. Outra
pista é o uso da citação direta por Lia para entextualizar o interesse da prima, e a pergunta em
si. A expressão ‘e aí’ é usada em contextos informais e indexicaliza uma demonstração de
interesse. O verbo ‘voltou’ sinaliza um conhecimento prévio da prima de que Lia escrevia no
passado, e a indagação sobre se ‘já voltou’ indicam que esse é um retorno esperado em algum
momento, indexicalizando, portanto, não só o interesse, mas um incentivo; a prima é
posicionada como alguém que parece querer que essa escrita continue. A identidade de Lia
como escritora, então, é construída na interação com a prima e o professor como algo
positivo.
No entanto, esse posicionamento como escritora implica certos conflitos, como
discutido no excerto 9L a seguir.

Excerto 9L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lia
Ana
Lia
Ana
Lia

Ana

eu acho que eu só partilho com eles que eu que eu escrevo porque eles não podem ler. Porque se
não acho que não falaria muito não, ficaria meio envergonhada.
Por quê?
Não sei, porque acho que... ah não sei. Eu não sei nem te dizer o porquê, mas... de repente por
causa das cenas de sexo. Tô brincando. Hahaha
Não, isso é um fator.
Hahaha. Não, dessa... daí também por conta disso. Mas ah, eu não sei. Já pensou você tá numa
rodinha aí de repente as pessoas começam a falar da sua história? “ah, mas e aquilo que você
escreveu?” eu não sei, eu não sei. Eu não sei se eu saberia lidar com isso não.
Mas as pessoas que que... nunca quiseram, nunca perguntaram “ah deixa eu ver” e você disse
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Lia

“ah não é em inglês”.
Ah sim, quando eles perguntas eu falo “ah tá em inglês”. Eu até mostro, mas eu falo “ah tá em
inglês”. Teve uma vez que ainda em questão do Arquivo X, que a gente se encontrou eu
encontrei com um grupinho. Era aniversário de uma menina com quem eu conversava online aí
ela falou “olha, a gente vão se reunir pra comemorar o meu aniversário então em tal lugar. Você
vem?” ah eu “”ah, tudo bem é, eu vou”. Aí eu fui, mas eu fui assim como uma anônima né, fui
como uma das amigas online dela. Aí na hora dela me apresentar ela “ah essa daqui é a Lia que
escreve aquela história do... do Arquivo X” aí eu “ah meu deus, jura que você falou isso?” mas
assim a história não era popular mas era legal porque era uma brasileira escrevendo em inglês
né. Então tinha assim da das pessoas que estavam lá presentes tinha umas duas ou três que tinha
lido comentaram. Fiquei tão sem graça que, sei lá, achei meio estranho. Sou meio caipira, sei lá
tô te falando. Hahaha sou meio caipirona assim nesse nesse nesse nesse ponto.

Conforme apontado no excerto anterior, Lia se constrói como escritora em diversas
interações na vida cotidiana, mas não revela o conteúdo do que escreve. Ela condiciona o
partilhamento dessa identidade de escritora ao fato de as pessoas não poderem ler as fics, já
que não dominam o inglês, usando duas estrututas condicionais (“eu acho que eu só partilho
com eles que eu que eu escrevo porque eles não podem ler. Porque se não acho que não
falaria muito não, ficaria meio envergonhada.” linhas 1-2). A revelação desse conteúdo
implicaria para ela um posicionamento de desconforto, que ela predica como “meio
envergonhada”.
Em resposta ao meu questionamento (“por quê?” – linha 3), Lia primeiro se posiciona
como não tendo uma resposta (“não sei” – linha 4) mas em seguida tenta construir
discursivamente seus motivos: “de repente por causa das cenas de sexo. Tô brincando.
Hahaha” (linhas 4-5). O uso da expressão ‘de repente’ sinaliza que esta é uma tentativa de
explicação (‘por causa’), referenciando-a como a existência das ‘cenas de sexo’. Logo em
seguida ela parece se retratar ao dizer ‘tô brincando’ e rindo, sinalizando novamente não estar
muito segura em relação a esta explicação. No entanto, eu ratifico esse possível motivo (“não,
isso é um fator” – linha 6), já que esse tipo de sexualidade explícita (mais ainda se for
homoerótica) é vista por alguns segmentos da sociedade como não sendo próprio para
mulheres (ou ninguém, para os mais extremistas) e, por isso, motivo de vergonha e
ocultamento72. Ambas entextualizamos, portanto, um Discurso de ordem moral, que
estabelece certos interesses e comportamentos como “aceitáveis”.
Mas não são todas as histórias que têm conteúdo sexual explícito, e Lia parece
posicionar-se como desconfortável mesmo nesses casos, dando outro motivo para sua
relutância em mostrar suas histórias para as pessoas a sua volta: “Já pensou você tá numa
rodinha aí de repente as pessoas começam a falar da sua história? “ah, mas e aquilo que você
72

O estranhamento que muitos não-fãs têm a respeito do conteúdo sexual das fanfics é uma das razões pelas
quais muitas fãs declaram buscar manter suas vidas online e offline separadas.
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escreveu?” eu não sei, eu não sei. Eu não sei se eu saberia lidar com isso não.” (linhas 7-9). O
uso dos pronomes de segunda pessoa (‘você’ e ‘sua’) sinalizam que esse posicionamento de
desconforto é construido como não só dela (e de fato eu já vi declarações similares de outras
fãs nos espaços que frequento). A possibilidade (‘já pensou’) de alguém no ambiente offline
(‘numa rodinha’) mencionar uma história dela (sinalizada pela citação imaginada de uma
dessas pessoas (“ah, mas e aquilo que você escreveu?”) é construída por Lia como
indesejável, já que ela declara que não “saberia lidar com isso”. Falar com alguém sobre sua
história, portanto, não é uma prática comum e corriqueira, e sim algo com o qual Lia
precisaria ‘saber lidar’, ou seja, requeria habilidades que ela se posiciona como não tendo.
Um pouco a seguir Lia entextualiza essa difícil situação ao narrar um episódio no qual
ela encontrou pessoas em uma festa que de fato haviam lido uma história sua. Ela se posiciona
na narrativa inicialmente como ‘uma anônima’ na festa de uma amiga que conheceu em uma
comunidade: “aí eu fui, mas eu fui assim como uma anônima né, fui como uma das amigas
online dela”. Esse anonimato, porém, foi desconstruído pela amiga, que a posicionou como
escritora ao introduzi-la aos demais presentes: “aí na hora dela me apresentar ela “ah essa
daqui é a Lia que escreve aquela história do... do Arquivo X” aí eu “ah meu deus, jura que
você falou isso?”” (linhas 17-18). Dentro da narrativa, Lia é referenciada como “Lia que
escreve aquela história do Arquivo X”, um posicionamento que ela constrói como
problemático. Isso é sinalizado pela citação do seu eu passado, que usa a interjeição ‘ah meu
deus’ e a expressão ‘jura que você falou isso?’, indexicalizando seu desconforto com a
situação. Esse episódio é contado como ilustração da dificuldade de Lia em interagir com
pessoas que tenham lido suas histórias fora dos ambientes online, mesmo que essas sejam fãs
também. Ela predica sua reação na narrativa como “sem graça” (linha 21) e posiciona a si
mesma como “caipira” (linha 21) e seu aumentativo “caipirona” (linha 22). O uso das
palavras ‘caipira’ e ‘caipirona’ (e “bicho do mato” em outro momento, não analisado)
entextualizam um Discurso circulante no senso comum de que os ‘caipiras’, aqueles que
moram no interior (em oposição a grandes cidades como as capitais dos estados), apresentam
certas deficiências no que diz respeito às relações interpessoais. O termo caipira, para Lia,
parece significar pessoas com os tipos de dificuldades que ela tem em certos tipos de
interações, não só fora, mas também dentro dos ambientes online, conforme discutido no
excerto 5L (c.f. 5.2.1), e é entendido como negativo.
A identidade de escritora para Lia, então, é contraditória. No excerto 10L ela volta a
posicionar essa identidade como positiva, chamando atenção para os letramentos envolvidos.
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Excerto 10L
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Ana
Lia

Ana
Lia

E as pessoas quando você fala que você gosta de série, que você escreve, que você participa
dessas comunidades o que que as pessoas geralmente falam? Que tipo de reação elas têm?
Ahn... quando eu comecei a falar que eu tava escrevendo slash... e que eles descobriram o que
era o slash... elas ficaram assim meiooooo... ressabiadas e tá falando e tá desenvolvendo muito o
assunto né. Mas quando eu falo que eu escrevo em inglês assim só de eu escrever em inglês eles
acham super legal “ah mas que legal você faz isso porque é uma coisa tão né... tão... é difícil”. E
isso refletiu muito num curso que eu fiz (...) em San Francisco eu fiz um fiz o curso né e o
professor de inglês ele era australiano ele ficava “nossa, você escreve muito bem, você tem
assim uma linearidade de pensamento que muitos dos meus alunos que são nativos não têm” e
eu fico sem graça mas aí eu contei pra ele, eu falei “ah eu escrevo né, pra algumas fanfictions e
tudo mais”, ele “ah mas que legal isso, que você escreve, que tá refletindo muito nesse... nesse...
quando você tem que escrever um texto mais acadêmico, tá ficando muito claro isso” né então
nesse ponto tá sendo muito legal. (...) E nesse ponto é legal ouvir esse tipo de coisa, que eu
escrevo bem né.
É, claro.
Mas, ahn, mas ahn, primeiro porque é... é hmm é trabalhoso né? Que você escreve também sabe
que é muito trabalhoso.

Ela posiciona a identidade de escritora de slash como desconfortável, como discutido
acima: “quando eu comecei a falar que eu tava escrevendo slash... e que eles descobriram o
que era o slash... elas ficaram assim meiooooo... ressabiadas e tá falando e tá desenvolvendo
muito o assunto né” (linhas 3-5). A reação das pessoas ao gênero slash, ao saber exatamente
do que se trata, é construída como desconfortável. As pessoas são predicadas como
“ressabiadas” e suas ações sinalizam uma relutância em “tá falando e tá desenvolvendo
muito o assunto”, indexicalizando o Discurso do senso-comum de que certos assuntos, como
a sexualidade, e a homossexualidade em particular, não devem ser tematizados, como já
apontado no excerto anterior.
Por outro lado, o fato de Lia escrever em inglês é posicionado como positivo
(independente, aparentemente, do que ela escreve): “só de eu escrever em inglês eles acham
super legal “ah mas que legal você faz isso porque é uma coisa tão né... tão... é difícil””
(linhas 5-6). Esse posicionamento é sinalizado por diversas pistas linguísticas. Primeiro o uso
do advérbio ‘só’, indicando que, para essas pessoas, o simples fato de ser em inglês já é digno
de nota, já que se trata de uma língua estrangeira. Além disso, essa prática é predicada como
‘super legal’ (como o intensificador para o adjetivo), com a citação direta da voz de uma
dessas pessoas indicando modalização epistêmica, ou seja, que o que está sendo dito é
verdade porque reproduz as palavras de outro usando essa mesma predicação (‘legal’). Por
último, a voz citada fornece uma explicação para essa predicação, a de que escrever em inglês
é ‘tão difícil’ (novamente com intensificação do adjetivo) e, por isso, admirável.
Lia narra a seguir um episódio que constrói sua identidade de escritora como tendo
valor como letramento: em um curso no exterior, sua competência linguística foi elogiada

115

pelo professor, competência esta que ela credita às práticas de escrita de fanfic. O professor,
predicado como “australiano” e, portanto, falante nativo de inglês (ou seja, entextualizado
como autorizado a validar a proficiência linguística de não-nativos – pelo menos no Discurso
do senso comum), é citado por Lia: “nossa, você escreve muito bem, você tem assim uma
linearidade de pensamento que muitos dos meus alunos que são nativos não têm” (linhas 89). A interjeição ‘nossa’ sinaliza a surpresa desse professor em relação à proficiência
linguística de Lia, cuja escrita é predicada como ‘muito [boa]’ devido a sua ‘linearidade de
pensamento’ (o que pode ser interpretado como fazendo bom uso de estratégias de coerência e
coesão), que, em contraste com falantes nativos, é mais presente. Em resposta ao elogio do
professor, Lia explicita seu posicionamento como escritora de fanfictions, e traz a resposta
positiva dele a esse posicionamento, predicada como ‘legal’: “aí eu contei pra ele, eu falei “ah
eu escrevo né, pra algumas fanfictions e tudo mais” ele “ah mas que legal isso, que você
escreve, que tá refletindo muito nesse... nesse... quando você tem que escrever um texto mais
acadêmico, tá ficando muito claro isso”” (linhas 10-12). O uso das expressões ‘tá refletindo’
e ‘tá ficando muito claro’ indexicaliza a relação de causa e efeito entre a escrita de fanfics e a
alta qualidade dos textos acadêmicos produzidos por Lia no entendimento do professor. Lia
usa a voz desse professor, portanto, para entextualizar como sua experiência como escritora a
ajudou a melhorar suas habilidades de escrita.
A possibilidade de receber elogios como esses é construída como gratificante (“é legal
ouvir esse tipo de coisa, que eu escrevo bem” – linhas 13-14), já que a prática de escrita é
predicada como “trabalhos[a]” (linha 16). Apesar desse trabalho, no entanto, o processo de
escrita em si (e o produto final) é altamente valorizado por Lia e pela comunidade de fãs. Na
última linha, Lia me posiciona como escritora também (“você escreve também” – linha 16),
de forma que eu tenho acesso epistêmico (“sabe que é muito trabalhoso” – linhas 16-17) a
esta prática e posso entender tanto as dificuldades quanto as recompensas dela.
No último excerto dessa subseção, 11L, a construção identitária em jogo não é a de
escritora ou leitora de fanfics (sejam slash ou het), mas de fã de maneira mais geral.

Excerto 11L
1
2
3
4
5
6
7
8

Ana
Lia

O que você considera um fã?
Eu acho... eu vou dar assim como eu me vejo como fã. Tá eu me vejo assim como uma pessoa
que vê, que é atraída por uma história online que é interessante. Que... por uma série que é
interessante, e a série acaba sendo tão interessante que você quer ver o que vai além dela. Que
não é aquela que olha, acabou acabou tudo bem. Uma assim vamos ver o que tem depois disso...
não aquela série assim... é aquele universo que é criado que te faz pensar no além dele no “poxa
vida mas que queria tá eu queria fazer parte disso também”. Não sendo uma Mary Sue, porque
eu algum lugar devia ser proibido de existir Mary Sue, porque tem umas que pelo amor de deus.
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Hahaha. Não como sendo uma Mary Sue mas como “poxa vida o que que eu faria pra
transformar essa história, pra que essas história pra mim fosse... fosse interessante”, sabe. Então
eu acho que a fã é isso, ela pega... acaba que é uma imersão tão grande naquele universo, na vida
daquelas personagens, que são criadas de uma forma tão assim fascinante que te faz querer
contribuir um pouquinho também pro crescimento delas, pra vida delas né, mas tem situações...
Algumas situações que me deixam meio... assustada em relação a esse... esses fãs viscerais né,
esses que defendem o ponto de vista deles até o fim, que acabam criando briga mesmo numa
comunidade pacífica só porque... ahn... determinado membro da da dessa comunidade ahn...
gosta de um gosta de um aspecto da série que você não concorda. Alguma coisa do tipo sabe.
Mas ao mesmo tempo às vezes eu gostaria de ser um pouquinho mais... uma fã um pouquinho
mais engajada sabe? Ter assim uma paixão um pouquinho maior por isso a ponto de querer tá
seguindo religiosamente tudo que acontece na série e isso depois do Arquivo X, eu não sei se o
trauma foi muito grande hahaha, mas depois do Arquivo X eu meio que me contive um pouco
nesse sentido.

Em resposta a uma pergunta genérica (“o que você considera um fã? – linha 1), Lia
entextualiza ao longo desse excerto sua própria experiência e entendimento de fã: “eu vou dar
assim como eu me vejo como fã” (linha 2). Apesar de ser uma resposta pessoal, a identidade
de fã é construída discursivamente como universal com o uso da 3ª e 2ª pessoas do singular
(“uma pessoa que vê, que é atraída por uma história online que é interessante.” – linhas 23; “você quer ver o que vai além dela” – linha 3). Em relação às identidades, essas são
construídas a partir das emoções e ações suscitadas pelo envolvimento com os fandoms:
“aquele universo que é criado que te faz pensar no além dele no “poxa vida mas que queria tá
eu queria fazer parte disso também”” (linhas 6-7); “é uma imersão tão grande naquele
universo, na vida daquelas personagens, que são criadas de uma forma tão assim fascinante
que te faz querer contribuir um pouquinho também pro crescimento delas, pra vida delas”
(linhas 11-13). As histórias e séries que atraem as fãs são predicadas como de tal forma
‘interessantes’ e ‘fascinantes’ que geram um investimento emocional que vai além do simples
assistir (c.f. 3.3.1). A fã é posicionada, portanto, como alguém que busca mais (‘te faz pensar
no além’): não só o consumo mas a participação (‘queria fazer parte’, ‘imersão’, ‘querer
contribuir’). As histórias criadas por elas são aquilo que elas desejam (c.f. 3.3.2) e Lia
entextualiza essa possibilidade através da citação de uma fã que pode ser ela mesma ou
qualquer outra, sinalizando acesso epistêmico a esse discurso: “poxa vida o que que eu faria
pra transformar essa história, pra que essas história pra mim fosse... fosse interessante”
(linhas 9-10). Mesmo o que não é interessante no cânone pode ser melhorado e transformado
para o que as fãs quiserem. Como discutido na seção 3.3, não há limite para a criação das fãs,
e qualquer pessoa pode dar sua contribuição, independente de localização geográfica, nível
socioeconômico, gênero, raça, idade, escolaridade etc. A coletividade e compartilhamento das
criações das fãs nos ambientes online também fazem com que o interesse individual possa
encontrar eco no interesse das outras; mesmo geralmente escrevendo para si mesmas (‘pra
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mim’), as fics podem expressar desejos de múltiplas fãs, além de poder servir de base para
novas histórias.
As fãs posicionadas desta forma são contrastadas com as que Lia predica como “fãs
viscerais” (linha 14), cujo comportamento é construído como negativo: “defendem o ponto de
vista deles até o fim, que acabam criando briga mesmo numa comunidade pacífica” (linhas
15-16). Como apontado no excerto 4L, as comunidades não são ambientes completamente
harmoniosos, e a construção discursiva das fãs por Lia não apaga esse aspecto conflituoso das
relações entre as fãs. O uso do adjetivo ‘visceral’ para predicar essas fãs indexicaliza um
discurso de emoções extremas, mas, ao contrário da ‘imersão’ citada anteriormente, esse
envolvimento emocional extremo é construído como negativo na medida em que parece
sinalizar um descontrole, causando brigas e destoando do posicionamento ‘pacífico’ das
demais fãs. O discurso entextualizado aqui novamente remete a uma ordem moral, que parece
estabelecer até onde o investimento emocional é aceitável; ao passar desse limite, o que pode
ser feito de várias formas, as fãs passam a ser vistas de forma negativa tanto pelo senso
comum quanto dentro da própria comunidade, embora o patamar limite desses dois grupos
não seja o mesmo.
Lia posiciona sua identidade de fã como mais distante (como já discutido no excerto
5L), embora afirme querer ser uma fã “um pouquinho mais engajada” (linhas 18-19). Esse
engajamento é construído como implicando “uma paixão um pouquinho maior” (linha 19) e
o acompanhamento “religios[o]” do fandom. O uso do diminutivo parece sinalizar que o nível
ideal de engajamento não está muito distante, ao mesmo tempo em que o advérbio
‘religiosamente’ parace sinalizar um engajamento muito mais intenso. Há certa contradição,
portanto, acerca do que seria esse envolvimento ideal para Lia.
Passo em seguida para as construções identitárias de Carol.

5.3.2. Carol
Assim como Lia, Carol se identifica como fã de slash, especificamente femslash. No
excerto 8C abaixo o tópico interacional é a leitura desse tipo de fics e suas possíveis relações
com a construção de sua sexualidade como lésbica.

Excerto 8C
1
2
3
4
5

Ana
Carol
Ana
Carol
Ana

e como é que você começou a ler femslash especificamente?
Ah puxa esqueci de mencionar o importantíssimo, Xena.
[Xena.
Xena é que me introduziu ao mundo do femslash.
(...) Xena é um clássico do femslash, né? Você pensa femslash é Xena
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Carol

Ana
Carol
Ana
Carol
Ana
Carol

Ana
Carol

Ana
Carol

Eu acho que não existe nenhuma lésbica que não tenha, que não assistiu um episódio não leu um
fanfic porque cara, eu acho que todo mundo foi introduzido dessa forma... de alguma forma, não
é possível...
E na época que você começou a assistir Xena você já tinha claro pra sua pra sua mente...?
Pior que não.
Não?
Pior que não. olha, olha eu fui me tocar muito tempo depois.
Como assim?
Eu assistia Xena, ainda era adolescente assim, bem devia ter o que, uns catorze anos, por aí,
acho que era a época que tava passando Xena na televisão. Se não me engano, por aí. e aí depois
que eu comecei a assistir eu já estava mais ou menos inserida nesse mundo de fanfic, né, já já
era até ativa na internet. E daí eu procuro, fui procurar Xena e as comunidades e não sei que e
obviamente 80, 90% das comunidades de Xena...
Uh hm, é Xena/Gabrielle, uh hm
É basicamente porque não tem outra coisa né? Não tem. E aí eu encontrei uma comunidade que
tinha muito fanfic. Ela é ativa até hoje. É muito grande. Daí eu comecei a ler. E lia assim
despretenciosamente, sem... aí eu... interessante isso. aí lendo lendo lendo lendo foi tempos
depois que eu fui falar “poxa...” aí é que as coisas começaram a fazer sentido, que eu comecei a
considerar. Mas não foi algo imediato.
E não foi porque... você não procurou pra isso.
Não, não foi pra isso. foi assim totalmente por acaso.

Fics do gênero femslash são menos numerosas que slash, possivelmente pelo fato de
existirem menos personagens femininas nos fandoms e essas não são, em geral, as
protagonistas. Mas há exceções, como o fandom que é construído por Carol aqui como seu
introdutor ao “mundo do femslash” (linha 4): Xena Warrior Princess73. Na linha 2 Carol
lembra desse importante fandom para femslash, que ainda não havia sido mencionado até o
momento, e que nós enunciamos quase ao mesmo tempo, indexicalizando um repertório
compartilhado. Esse conhecimento de Xena como indexicalizando femslash é construído por
mim não só para nós duas, mas sim para fãs em geral, sendo este fandom predicado como um
‘clássico’: “Xena é um clássico do femslash, né? Você pensa femslash é Xena” (linha 5). O
uso do pronome ‘você’ sinaliza um entendimento universal, ou seja, qualquer fã que pense em
femslash se lembrará de Xena.
Nas linhas 6-8 Carol traz a discussão sobre a sexualidade das fãs de femslash e Xena,
ligando a sexualidade lésbica ao femslash: “eu acho que não existe nenhuma lésbica que não
tenha, que não assistiu um episódio não leu um fanfic porque cara, eu acho que todo mundo
foi introduzido dessa forma... de alguma forma, não é possível...”. Ela posiciona as fãs
lésbicas como interessadas em Xena e nas fics femslash escritas para a série, colocando isso
quase como uma condição. Ela usa ‘todo mundo’ para se referir às fãs lésbicas que, no seu
73

A série Xena A Princesa Guerreira (1995-2001) é uma das poucas cujos personagens principais são duas
mulheres, Xena e Gabrielle. De fato, elas são as únicas personagens fixas da série, sendo o resto do elenco
composto por alguns personagens recorrentes e personagens que aparecem em cada episódio. O relacionamento
das duas foi construído de forma propositadamente ambígua, e a atriz Lucy Lawless (Xena) disse em entrevista
após o fim do programa que ela acreditava haver um relacionamento romântico entre Xena e Gabrielle. (Segundo
informações em: <http://www.imdb.com/title/tt0112230/trivia?ref_=tt_trv_trv>, acessado em 16/7/13.)
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entendimento, devem ter sido introduzidas ao femslash através desse fandom, construindo sua
experiência como universalmente válida para essas fãs. De fato, ela constrói essa primeira
experiência com femslash como a única possível (‘não existe’, ‘não é possível”).
Carol constrói sua identidade aqui, então, como de fã de femslash, o que parece
implicar também uma sexualidade lésbica, e eu pergunto se essa associação sempre existiu
para ela: “e na época que você começou a assistir Xena você já tinha claro pra sua pra sua
mente...?” (linha 9). Essa pergunta indaga sobre o eu passado de Carol (‘época que
começou’) e o entendimento dele sobre sua sexualidade. O sentido de sexualidade
indexicalizado aqui é de um conhecimento acerca desse eu, um estado já dado sobre o qual a
pessoa precisa ter ‘clareza’, ou seja, essencialista74. A resposta de Carol sinaliza que essa
associação entre femslash e lesbianismo foi uma construção posterior em sua história de vida,
mas sustenta o posicionamento de sexualidade como essência: “pior que não. olha, olha eu fui
me tocar muito tempo depois” (linha 12). A afirmação ‘pior que não’ indexicaliza o
entendimento de que essa associação deveria ter sido feita, enquanto o uso da expressão ‘me
tocar’ indexicaliza a ideia de que a “verdade” já estava lá, era necessário apenas chegar a ela.
Carol justifica esse ‘não se tocar’ com a informação de que ainda “era adolescente”
(“uns catorze anos” – linha 14) quando assistia ao programa e começou a ler as fanfics.
Conforme discutido no excerto 1C, Carol iniciou seu envolvimento no fandom aos 13 anos,
portanto na época que via Xena “já estava mais ou menos inserida nesse mundo de fanfic”
(linha 16). Ela já estava familiarizada, portanto, com certas práticas de letramento como a
busca por comunidades e fics sobre um novo fandom de interesse. Essa leitura de fics de
Xena, dentro das comunidades predicadas por nós como “basicamente Xena/Gabrielle”
(linhas

19

e

20),

é

predicada

por

Carol

como

‘despretenciosa’

(“lia

assim

despretenciosamente” – linhas 21-22), ou seja, sem um objetivo específico. É só mais tarde,
portanto, que ela se identifica como lésbica: “tempos depois que eu fui falar “poxa...” aí é que
as coisas começaram a fazer sentido, que eu comecei a considerar. Mas não foi algo
imediato.” (linhas 22-24). Novamente aqui é entextualizado o Discurso essencialista de que
há uma “verdade” da sexualidade que precisa ser desvendada. A citação do eu passado
(‘poxa’) pode ser interpretado como construindo na narrativa esse momento de desvelamento,
a partir do qual ‘as coisas começaram a fazer sentido’, ou seja, diversas “pistas” (de
comportamento, de interesse) foram unidas para uma explicação “coerente” da identidade
lésbica.
74

Contrário ao entendimento não essencialista das identidades que subjaz a este trabalho, percebo que no senso
comum opera-se com uma visão muito essencialista, como de fato é perceptível nessa entrevista.
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O posicionamento construído por Carol ao longo desse excerto em relação à
sexualidade, portanto, tem dois momentos distintos: o passado, no qual a “verdade” da
sexualidade não era conhecida, e o momento atual, no qual ela se identifica como lésbica.
Diferente de outras fãs, que se identificam como lésbicas antes de ler femslash e buscam fics
femslash justamente por oferecer a elas um tipo de narrativa com a qual podem se identificar,
Carol predica seu envolvimento com femslash como “por acaso” (linha 26) e não uma ação
proposital (“você não procurou pra isso” – linha 23), que é a forma como eu entextualizo uma
possibilidade.
Essa construção do “descobrimento” da sexualidade como posterior ao envolvimento
no fandom e a leitura de femslash como “por acaso”, no entanto, é uma interpretação da forma
como Carol dá sentido, no momento presente, aos eventos em questão, e está atrelada a
discursos essencialistas de sexualidade. Poderia-se pensar, por outro lado, que a leitura de fics
femslash é uma das performances que indexicalizam a sexualidade de Carol como lésbica
(embora, é claro, a identificação como lésbica não seja um pré-requisito para o interesse por
femslash), ou seja, Carol poderia vir construindo uma determinada sexualidade que, depois de
ler muito (“lendo lendo lendo” – linha 22) passou a fazer mais sentido para ela.
Além de fanfics, as fãs de femslash também se engajam em discussões nas diversas
comunidades que participam. São essas fãs e discussões o tópico interacional do excerto 9C
abaixo.

Excerto 9C
1
2
3
4
5
6
7
8

Carol
Ana
Carol
Ana
Carol

A gente encontra pessoas muito inteligentes até. Porque especialmente no no nos grupos de
femslash existe muito aquelas pessoas bem intelectualizadas né? Bem Marcelo da vida, sabe?
Sei. Hahaha
Que gostam de super analisar as coisas, cada detalhe eu acho isso interessante. Até porque eu
me acostumei com o Marcelo.
Hahaha
Então... acaba que surgem bastante discussões bem interessantes. Não é só aquele negocio que
se limita ao fandom. Não se limita só a isso.

As fãs de femslash que participam ativamente nas comunidades são posicionadas
como fãs intelectuais. Carol as predica como “muito inteligentes” (linha 1) e “bem
intelectualizadas” (linha 2) (ambos adjetivos precedidos por intensificadores), e exemplifica o
tipo de pessoa sobre a qual está falando fazendo referência a Marcelo (“bem Marcelo da vida,
sabe?” – linha 2), um amigo nosso da faculdade que é construído por nós (e outras amigas do
nosso círculo) como inteligente, crítico e analítico. A referência a uma pessoa conhecida, o
uso do marcador conversacional ‘sabe’, meu riso e confirmação “sei” (linha 3) em resposta a
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esse exemplo são pistas linguisticas que indexicalizam o repertório compartilhado em
questão. Carol constrói esse tipo de intelectualidade como implicando uma atividade analítica
e minuciosa: “gostam de super analisar as coisas, cada detalhe” – linha 4. A análise referida
aqui é predicada como ‘super’, indo além de um nível básico, e atenta a ‘cada detalhe’. Esse
tipo de análise feito pelas fãs é predicada por Carol como “interessante” (linha 4), e envolve
discussões que, apesar de ter como base o fandom “não se limita[m] só” (linha 8) a ele. As fãs
são posicionadas aqui, portanto, como pessoas que pensam, analisam e discutem diversos
assuntos, relacionados aos fandoms ou não. Apesar de não participar ativamente dessas
discussões, como apontado no excerto 4C, Carol também está engajada nessas práticas de
letramento na medida em que acompanha as postagens dessas fãs nos ambientes que
frequenta. A identidade de fã aqui construída, portanto, envolve não só o consumo mas a
participação, não com fanfics como discutido no excerto 11L acima, mas com análise e
discussões coletivas. Carol exemplifica essa prática citando uma discussão recente em uma
dessas comunidades, cujo tópico foi a transsexualidade75.
No excerto 10C o tópico interacional de fãs como mais que consumidoras é retomado.

Excerto 10C
1
2
3
4
5
6
7

Ana
Carol

que você considera coisa de fã... por oposição a coisas que uma pessoa que só, sei lá, vê um
programa na televisão?
Eu acho que a diferença é que você procura além do que você assiste porque você simplesmente
assistir um programa, tá, você assistiu ali, trinta minutos da sua vida e acabou. Eu como fã eu
sempre procurei ir além do que eu assistia. Então eu procurava, é... discutir com as pessoas que
também assistem, é... ler a respeito, até saber mais, é, sobre os artistas de determinado fandom
ou autor além da experiência em si.

Assim como Lia, Carol distingue as fãs do(a) telespectador(a) casual a partir do nível
de envolvimento com o programa (c.f. 3.3.1). Este(a) último(a) é posicionado(a) como
somente consumidor(a) (“você assistiu ali, trinta minutos da sua vida e acabou” – linha 4);
seu envolvimento é limitado em termos de espaço (‘ali’) e tempo (‘trinta minutos’, ‘acabou’).
Já a fã “vai além” disso (linha 3). Apesar de iniciar o enunciado com o pronome de 2ª pessoa
‘você’ para se referir tanto a identidade de fã quanto de não-fã, Carol passa no final da linha 4
a usar a primeira pessoa do singular ‘eu’ para a identidade de fã, trazendo sua própria
experiência, ou seja, suas próprias ações como fã, sinalizando acesso epistêmico ao que está
sendo dito: “eu sempre procurei ir além do que eu assistia. Então eu procurava, é... discutir
com as pessoas que também assistem, é... ler a respeito, até saber mais, é, sobre os artistas de
75

A discussão começou a partir de um episódio da série Lost Girls, no qual um personagem tinha características
transsexuais, levando muitas fãs a refletir sobre esse tema e compartilhar suas impressões. Por questões de
espaço, esse excerto não foi analisado.
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determinado fandom ou autor além da experiência em si.” (linhas 4-7). As ações referenciadas
por ela são ‘ir além’ do que é dado pelos produtores, ‘discutir’ com outras fãs as questões de
interesse, ‘ler’ sobre coisas relacionadas ao fandom (fanfiction ou outros), ‘saber’ sobre o
fandom e as pessoas relacionadas a ele. ‘Discutir’, ‘ler’ e ‘saber’ fazem parte de uma locução
com o verbo ‘procurar’, sinalizando volição (‘procurar discutir’ pode ser entendido como
‘querer discutir’), construindo o desejo de participação na comunidade como parte essencial
da identidade de fã construída, como fez Lia anteriormente.
Finalizando essa subseção, discuto as construções identitárias de Nadia.

5.3.3. Nadia
Como discutido nas seções anteriores, a experiência de fã de Nadia diferencia-se das
demais em diversos aspectos. Primeiro seu interesse são fandoms literários, enquanto as
outras estão mais focadas em fandoms televisivos. Segundo, o universo de fãs construído por
Nadia é dominado por adolescentes e jovens, enquanto a questão da idade não foi apontada
como relevante por Lia e Carol. Por último, os espaços de participação que Nadia frequenta
são primariamente o FF.net e alguns fóruns e comunidades brasileiras no Orkut e Facebook,
diferente das outras que circulam em comunidades internacionais no LJ e Tumblr. As
construções identitárias de Nadia são, portanto, também diferentes, como pode ser visto nos
excertos 7N e 8N abaixo.

Excerto 7N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ana
Nadia

Ana

você nunca contatou alguém assim que tenha ficado assim um amigo, alguma coisa assim?
Não, eu nunca tive uma relação assim mais estreita não. eu sempre me coloquei numa posição
de que eu sou muito mais velha, e que aquilo não é o meu universo. Embora que eu goste muito
de fazer, é uma coisa que eu nem comento muito porque as pessoas em geral têm esse
preconceito de achar, até meu filho, acha “porra mãe, por que tá lendo isso de novo?” como
assim, é uma crítica, é como se fosse uma crítica né, que isso não é próprio pra minha idade né,
acha que é uma coisa boba e que não é não é próprio pra minha idade tá lendo esse tipo de coisa.
Então eu tento até passar pra ele que é leitura, que eu gosto de ler, e é são histórias interessantes,
são criativas, são curtas, eu gosto, é um estilo que eu acho interessante, mas normalmente as
pessoas da minha... assim que eu conheço não se interessam por esse tipo de coisa, acha que é...
meio asssim ... é como se fo- meio fora da minha da minha idade, vamos dizer assim.
Olha então eu vou te dizer que não é, tá? Pelo menos no mundo, pelo mundo afora tem muitas
pessoas da sua idade lendo e escrevendo, te garanto. Pode falar pro seu filho.

Ao contrário de Lia e Carol, que se posicionam como parte da comunidade de fãs
mesmo que nem sempre participem ativamente dela, Nadia se posiciona como de certa forma
fora dela devido à sua idade: “não, eu nunca tive uma relação assim mais estreita não. eu
sempre me coloquei numa posição de que eu sou muito mais velha, e que aquilo não é o
meu universo” (linhas 2-3). Ela constrói suas ações como absolutas (‘nunca’ e ‘sempre’), e se
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distancia do resto das fãs (‘relação não estreita’). Esse posicionamente de distância é
construído como proposital (‘me coloquei numa posição’), e justificado pela diferença de
idade entre ela e as demais fãs dos ambientes que frequenta (‘sou muito mais velha’), que faz
com que ela acredite que não pertence a esses espaços (‘aquilo não é o meu universo’). O uso
do demonstrativo ‘aquilo’ indexicaliza novamente essa distância entre ela e o fandom,
enquanto o pronome ‘meu’ sinaliza seu pertencimento a outros espaços.
Esse posicionamento como pessoa mais velha que participa de práticas construídas
como de jovens é associada a uma inibição de certas performances identitárias de fã (“eu nem
comento muito” – linha 4), que são vistas de forma preconceituosa76 pelas pessoas a seu redor
(“as pessoas em geral têm esse preconceito” – linhas 4-5). O posicionamento dessas pessoas,
especificamente do filho, é de “crítica” (linha 6) a suas práticas de fã: “meu filho, acha
“porra mãe, por que tá lendo isso de novo?” como assim, é uma crítica” (linhas 5-6). A fala
citada do filho é construída como bastante contundente através do uso do palavrão ‘porra’.
Além disso, o fato de ser uma pergunta que indaga a respeito dos motivos (‘por que’) de
Nadia para essa prática (ler fanfic) e o uso do advérbio ‘de novo’ (seria um comportamento
aceitável se fosse apenas uma vez?) constroem esse posicionamento de desaprovação do filho.
Essa crítica é entendida como motivada justamente pela incongruência percebida entre as
práticas de fã (predicadas, pelos críticos, como ‘coisa boba’) e a idade apropriada para isso: “é
uma coisa boba e que não é não é próprio pra minha idade tá lendo esse tipo de coisa”
(linha 7), “meio fora da minha da minha idade” (linha 11). Esses enunciados entextualizam
Discursos do senso comum acerca das ações e interesses apropriadas para cada grupo social, o
que voltará a ser discutido adiante. No entanto, Nadia predica as práticas de fã positivamente
(“são histórias interessantes, são criativas, são curtas” – linhas 8-9), construindo-as como
algo prazeroso para ela (“eu gosto – linhas 8 e 9) e posicionando-se contra as críticas
recebidas.
Nas linhas 12-13 eu me posiciono contrária a esse entendimento do fandom como
inapropriado para pessoas da idade de Nadia (como já discutido no excerto 2N), (“eu vou te
dizer que não é, tá?”) de maneira assertiva (“te garanto”), sinalizando acesso epistêmico ao
assunto em questão com base em minha experiência no fandom (“pelo mundo afora tem
muitas pessoas da sua idade lendo e escrevendo”), que é construída ao longo da interação
como ampla (c.f. excerto 2N). Essa modalização epistêmica me permite, portanto, uma

76

Como apontado no excerto 10L, Lia também sofre certo preconceito por parte de outras pessoas em relação a
sua identidade de fã. No entanto, no caso dela, o problema não é a faixa etária, mas sim o tipo de fanfics (slash)
que ela lê e escreve.
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posição de expert (tanto como fã mais experiente quanto como pesquisadora do tema) que
pode instruir outras pessoas, no caso aqui tanto Nadia quanto o filho dela (“pode falar pro
seu filho”) sobre o assunto.
No excerto 8N a questão da faixa etária em relação à identidade de fã de Nadia é
novamente o tópico interacional.

Excerto 8N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Nadia

Ana
Nadia
Ana
Nadia
Ana
Nadia

Ana
Nadia

você tá me despertando assim uma curiosidade assim de conhecer essas pessoas, sabe, que era
uma coisa que eu procurava, quer dizer que eu via, lia, acompanhava, lendo inclusive os
comentários que as outras pessoas fazem em relação a história mas nunca assim... eu nunca me
identifiquei... algumas a maioria delas, 90% delas eu não me identificava como leitora. Eu lia
mas não me identificava como leitora da... daquela fanfiction mas agora você tá começando a
me deixar curiosa.
Como assim não se identificava como leitora?
É porque você tem a oportunidade de participar dando opinião e você tem uma coisa, alguns
sites tem uma coisa de você se identificar como leitora daquela fanfiction (...)
Ah você quer dizer tipo deixar seu nome lá, tipo você leu, é isso?
Isso, exatamente, você deixar lá... (...) Mas a gente se cadastrava como leitor daquela
determinada fic. Eu fazia isso antes, depois eu parei de fazer. Parei de me identificar.
Por quê?
Porque... preconceito também meu, sabia, porque as pessoas falav- ficam é... as pessoas que me
cercam né... tipo minha irmã, meu filho e... ficavam me criticando tanto por eu ler aquilo que eu
comecei a me achar meio peixe fora d’água, falei “caramba, deve ser realmente alguma coisa
errada, devo tá mesmo fora do meu...” como é que eu vou di- “da minha faixa etária”, então me
senti assim meio... reprimida né. Aí eu achava melhor assim, não deixa eu leio mas é coisa só
minha, eu não ficava muito divulgando que eu lia não. depois eu passei a não ligar mais... eles
também cansaram de criticar porque eu continuei lendo, mas no começo eu acho que eu me
sentia assim meio... sabe, fazendo alguma coisa que não era para mim? não era adequada, vamos
dizer dessa forma
Mas você já não, já não liga pra isso?
Não. eu leio mesmo porque eu gosto e independente disso pode falar o que quiser que eu não
estou nem aí. eu acho legal e até tô achando interessante você falar dessa coisa de faixa etária
que é... tem muito a ver com a minha... porque é... tem aquela coisa é... como é que eu vou te
explicar? As pessoas mais jovens elas têm aquela aquele preconceito de que isso é pra jovem e
que isso não é pra jovem, né, então quer dizer que você que não é... já passou dos quarenta
vamos dizer assim, eu tenho cinquenta anos, quando você é... começa a gostar de música por
exemplo... eles tem um tipo de música que uma pessoa de cinquenta anos tem que gostar, um
tipo de leitura que uma pessoa de cinquenta anos tem que gostar, e eu não sou muito
convencional nessa área não, nem música nem leitura. Principalmente essa coisa de leitura. Eu
leio aquilo que me agrada, independente se é... “ah isso é livro infanto-juvenil, ah Nadia isso não
tem nada...” não, eu gosto e... antes eu ficava meio assim, eu não... já que tinha essa coisa meio
assim de crítica toda eu não falava nada, ficava na minha e procurava interagir o mínimo
possível. Agora eu não me importo mais não. se tiver que falar “ah tô lendo e tal, e gosto”.
Agora então você falou dessa coisa de saber sobre os autores, porque eu não interagia com eles
mesmo não

Nadia afirma que, apesar de ler as fanfics nos espaços que frequentava ela “não [s]e
identificava como leitora” (linha 4), novamente se posicionando como distanciada das
práticas de fãs. Ela constrói três momentos em relação a essa identificação: primeiro havia
essa identificação sua como leitora, depois essa identificação cessou, e posteriormente, no
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presente, ela foi retomada. O primeiro é referenciado com verbos no pretérito imperfeito,
indexicalizando um período de ações rotineiras no passado, e com pronome plural ‘a gente’,
sinalizando um posicionamento coletivo: “a gente se cadastrava como leitor daquela
determinada fic” (linhas 11-12). Já no segundo momento o pronome usado é o de primeira
pessoa do singular (‘eu’), e o verbo ‘parar’ no pretérito perfeito: “eu fazia isso antes, depois
eu parei de fazer. Parei de me identificar” (linha 12).
Em seguida, Nadia constrói uma explicação para essa mudança de comportamento que
envolve o discurso do preconceito anteriormente discutido. É interessante que ela também se
posiciona como preconceituosa (“preconceito também meu” – linha 14), na medida em que
se alinha ao posicionamento das pessoas da sua família (o filho e a irmã) de que as práticas de
fãs (ler e escrever fanfiction especificamente) são associadas a uma faixa etária jovem na qual
Nadia não se encaixa e das quais, portanto, deveria se distanciar. A identidade de fã de Nadia,
então, é problemática. Diversas pistas linguísticas sinalizam isso: “minha irmã, meu filho e...
ficavam me criticando” (linha 15), “comecei a me achar meio peixe fora d’água” (linha 16),
“deve ser realmente alguma coisa errada” (linha 16), “não era adequada” (linha 21), “me
senti assim meio... reprimida” (linhas 17-18), “eu leio mas é coisa só minha, eu não ficava
muito divulgando que eu lia não” (linhas 18-19). A atitude dos outros é referenciada como
crítica, seu posicionamento como leitora de fanfics é predicado como ‘peixe fora d’água’,
‘errada’ e ‘não adequada’, e seu estado emocional é predicado como ‘reprimida’, todas
palavras e expressões que indexicalizam sentidos negativos de não-pertencimento em relação
a essa atividade. A leitura de fics, então, é predicada como pessoal, e construída como um
segredo a ser mantido na tentativa de evitar as críticas. Assim, parece que a família de Nadia
(e ela mesma, influenciada por eles), entextualizam um Discurso de ordem moral do que seria
ou não apropriado para ela, baseado em sua faixa etária.
Apesar das críticas, no entanto, Nadia não deixou de ler as fanfics que de gostava, e,
no terceiro momento, passou a ignorar as críticas: “depois eu passei a não ligar mais... eles
também cansaram de criticar porque eu continuei lendo” (linhas 19-20). O advérbio
‘depois’ sinaliza o início desse momento, no qual seu posicionamento é de não ‘mais’ se
importar com as críticas, com o ‘mais’ indexicalizando essa mudança de estado emocional. O
posicionamento da irmã e filho, entretanto, continua e ser crítico, implícito na locução
‘cansaram de criticar’ (embora tenham parado de criticar, isso não significa que mudaram de
opinião).
Esse preconceito em relação à leitura de fanfics é construído por Nadia como fazendo
parte de um Discurso, por parte dos jovens (mas não só, é claro), de uma separação de
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interesses com base na idade: “as pessoas mais jovens elas tem aquela aquele preconceito de
que isso é pra jovem e que isso não é pra jovem” (linhas 27-28). Ela aponta para um
entendimento dicotômico da adequação das atividades, o que ‘é’ e ‘não é’ para jovens (e, por
conseguinte, o que ‘é’ e ‘não é’ para pessoas mais velhas). Essa separação de interesses é
entextualizada para música e leitura: “eles tem um tipo de música que uma pessoa de
cinquenta anos tem que gostar, um tipo de leitura que uma pessoa de cinquenta anos tem
que gostar” (linhas 29-31). O pronome ‘eles’ referencia as pessoas, jovens em geral, que têm
esse tipo de entendimento do mundo e indexicaliza um posicionamento determinista (‘tem
que’) para os gostos. O Discurso da sociedade de consumo é justamente o de nichos, no qual
o consumo de certos tipos de produtos é associado a determinadas identidades. Nadia
desconstrói, em parte, esse Discurso, quando posiciona-se como fora desse tipo de associação
determinista (“eu não sou muito convencional nessa área não, nem música nem leitura” –
linhas 31-32), que é predicada como ‘convencional’. Sua identidade de consumidora basea-se,
portanto, não em expectativas externas (“independente se é” – linha 33), mas no seu próprio
entendimento do que é bom (“me agrada” - linha 32). Seu posicionamento atual, portanto,
apesar dos conflitos, é de assumir sua identidade de fã; “agora eu não me importo mais não.
se tiver que falar “ah tô lendo e tal, e gosto”” (linhas 35-36). Os verbos no presente e o
recurso da citação sinalizam essa assertividade presente.

5.3.4. Resumo da análise
Com relação às construções identitárias de fãs de forma geral, Lia e Carol novamente
têm posicionamentos semelhantes, apontando para a identidade de fã como alguém que “vai
além” do simples consumo (como já havia sido discutido da seção 3.3.1) e que privilegia a
participação, seja esta de que tipo for (fanfics, comentários, discussões etc.).
Além de fã em geral, Lia e eu nos posicionamos como fãs do sugênero slash, em parte
por este ser diferente dos clichês dos romances convencionais. Lia também se posiciona como
escritora, uma identidade que é construída tanto no ambiente online quanto no offline. No
entanto, essa identidade implica efeitos positivos e negativos. Como positivo, Lia aponta a
proficiência linguística decorrente de seu envolvimento com o fandom que é reconhecida
pelas pessoas que a cercam, além da valorização da escrita em si pelos outros, principalmente
pelo fato de ela escrever em uma língua estrangeira. Por outro lado, Lia se posiciona como
alguém que tem dificuldades em lidar com pessoas que leem suas histórias fora dos ambientes
online, dificuldades estas que são atribuídas a um posicionamento como ‘caipira’.
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Carol se posiciona como fã de femslash e associa esse tipo de leitura com uma
identidade lésbica. As construções identitárias da sexualidade na interação podem ser
indicativas de um entendimento essencialista dessa, na medida em que tanto ela quanto eu
parecemos entender que haveria uma “verdade” da sexualidade que foi em algum momento
“descoberta” por Carol.
Já as construções identitárias de Nadia focam na sua dificuldade de pertencimento a
um universo que ela constrói como sendo de jovens. A identidade de fã, para ela, é
problemática, pois não é bem vista pelas pessoas que a cercam, em especial o filho. No
entanto, Nadia persiste em suas atividades apesar das críticas e se posiciona como agente do
seu próprio gosto, independente das determinações de outros e do Discurso de nichos
mercadológicos (e de interesses “apropriados”). A diferença de experiências e entendimento
do fandom de Nadia em relação às construções de Lia e Carol talvez sejam, ao menos em
parte, por conta dessa sua dificuldade de pertencimento e, consequentemente, participação.
Discuto a seguir os dados que buscam trazer intelegibilidade para a última pergunta de
pesquisa, que se relaciona com as relações entre as práticas de fãs e a vida cotidiana das
participantes.

5.4. Práticas de fãs e vida cotidiana
As práticas de fãs na qual as participantes se engajam não são dissociadas das suas
práticas cotidianas, mas influenciam-se mutuamente, como discutido em alguns excertos
anteriores. Nesta seção, exploro como as participantes constroem os impactos das práticas de
fãs em suas vidas.

5.4.1. Lia
As práticas de fã implicam, como já discutido na seção 3.3.3 e ao longo da análise,
diversos letramentos, desde saber interagir nos ambientes online até ler e escrever fanfictions.
Para Lia, que é escritora além de leitora, as práticas de fãs trouxeram ganhos para seu
aprendizado da língua inglesa, língua em que lê e escreve (c.f. excerto 10L). No excerto 12L a
seguir, esse aprendizado é o tópico interacional.

Excerto 12L
1
2
3
4
5

Lia

ah os professores que foram pra lá eles tem um contato com inglês mas é aquele inglês mais
acadêmico, então eles sabem falar muita coisa, se expressam muito bem coisas do tipo, mas
quando chegava aquela parte do general english parecia muito limitado sabe? Tanto que tinha
expressões que eu via e que a professora também usava que eles não conheciam. Aí até que teve
um dia que eu peguei e falei “ah gente vocês vão ter que parar de ler esses livros acadêmicos e
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6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ana
Lia

Ana

vai ler pornografia”.
hahaha
hahaha “vocês têm que começar a ler pornografia pra aprender inglês porque não dá” e... e
nessas fanfictions é legal porque é justamente isso, é o inglês que as pessoas falam né, não é
aquele inglês acadêmico, aquele inglês bonitinho né, parecendo os livros didáticos, os livros do
curso de idioma, não é, é como, é como você escuta as pessoa na rua também né. E por isso daí
foi muito gratificante, é o fanfiction nesse sentido foi muito gratificante. Porque se não não teria
aprendido metade das coisas que eu aprendi lá.
ah com certeza, eu não saberia nem uma décima parte do que eu sou sei hoje sem sem fanfiction.

O impacto linguístico das práticas de fã para Lia é construído a partir de um contraste
entre seu conhecimento linguístico e o de outros(as) professores(as) de inglês que
participaram de um curso que ela fez no exterior. O conhecimento dos outros professores é
predicado como “acadêmico” (linha 2) e “limitado” (linha 3) no que diz respeito ao que ela
referencia como “general English” (inglês ‘geral’ – linha 3). Esse ‘general English’ é
construído como aquele do cotidiano, em oposição ao acadêmico: “o inglês que as pessoas
falam né, não é aquele inglês acadêmico, aquele inglês bonitinho né, parecendo os livros
didáticos, os livros do curso de idioma, não é, é como, é como você escuta as pessoa na rua
também né” (linhas 9-11). O inglês “acadêmico”, portanto, é construído como aquele dos
‘livros didáticos’, predicado como ‘bonitinho’ (gramaticalmente correto), enquanto o ‘general
English’ é o do dia-a-dia dos falantes ‘reais’, as ‘pessoas da rua’, que inclui diversas
expressões não presentes nos livros e que não necessariamente segue todas as regras
gramaticais prescritas por estes. E é justamente esse inglês das ‘pessoas da rua’ que é usado
nas fanfictions que Lia lê (“nessas fanfictions é legal porque é justamente isso” – linha 9), o
que ela predica como ‘legal’ na medida em que lhe possibilitou (e possibilita) esse contato e
aprendizado que os(as) demais professores(as) são posicionados(as) como não tendo. Dentro
da narrativa desse episódio com os(as) professores(as), então, Lia se posiciona como alguém
que sabe mais do que eles(as) e que pode aconselhá-los(as) a melhorar sua proficiência
linguística: “falei “ah gente vocês vão ter que parar de ler esses livros acadêmicos e vai ler
pornografia”.” (linhas 5-6) e “vocês têm que começar a ler pornografia pra aprender
inglês porque não dá” (linha 8). Nessa sua fala relatada, direcionada aos(as) professores(as)
desse curso (‘vocês’), Lia usa as expressões ‘vão ter que’, ‘vai ler’ e ‘têm que começar’, que
indexicalizam a assertividade dela em relação às ações que ela acredita que devem ser
realizadas, dando uma ideia de necessidade/obrigatoriedade (‘tem que’). Assim, novamente
constrói o contraste entre a linguagem dos livros acadêmicos e das fanfictions, que são
referenciadas como ‘pornografia’. São as fanfictions que Lia constrói como possibilitando o
aprendizado da língua inglesa, o que pode ser visto pelo emprego da conjunção ‘para’ com
sentido de finalidade (‘ler pornografia pra aprender inglês’). É interessante observar aqui que
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ela não diz ‘fanfictions’ e sim ‘pornografia’77 (e ri logo em seguida), talvez como uma
tentativa de re-significar a pornografia, entendida pelo Discurso do senso comum como
destituída de qualquer valor intelectual que pode engendrar aprendizado. Por outro lado,
também questiona a noção do senso comum de que a “academia” é o único local de
aprendizado possível. A leitura de fanfiction, portanto, é construída como uma forma de
aprendizado importante na vida de Lia e que lhe traz benefícios, entendimento com o qual
concordo: “ah com certeza, eu não saberia nem uma décima parte do que eu sou sei hoje
sem sem fanfiction” (linha 14). O emprego do verbo no futuro do pretérito acompanhado pela
preposição ‘sem’ na frase sinaliza esse entendimento do aprendizado da língua inglesa como
condicionado pela leitura de fanfics, tanto para mim quanto para Lia. Desta forma, coconstruímos as fanfics como forma de conhecimento e nos posicionamos como fãs que
dispõem desse ‘general English’.
Esse mesmo aprendizado que vai além do conhecimento acadêmico é retomado no
excerto 13L, mas agora com foco nos impactos desse em relação ao relacionamento de Lia
com seus alunos.

Excerto 13L
1
2
3
4
5
6
7

Lia

deu pra aprender muita coisa e eu não sei se é isso que acontece com você na... na sala de aula,
porque eu trabalho muito com adolescente, mas eu sinto que eles me respeitam muito mais
como professora, não pelo meu conhecimento acadêmico, mas porque tudo que eles me
perguntam de besteira eu sei responder. Hahaha. Assim coisas que ninguém nunca falou pra
eles, expressões que eles veem em música e coisas do tipo, são raríssimas as vezes que eu não
sei, que é alguma coisa assim que eu nunca tenha visto mesmo né então nesse ponto assim me
ajudou muito mesmo, me ajudou a ser uma profissional mais... mais into with my students.

A identidade profissional de Lia como professora também é construída como sendo
beneficiada pelas práticas de fã. Aqui ela associa esse conhecimento do ‘general English’
com o respeito dos(as) alunos(as): “sinto que eles me respeitam muito mais como professora,
não pelo meu conhecimento acadêmico, mas porque tudo que eles me perguntam de
besteira eu sei responder” (linhas 2-4). O ‘general English’, ou seja, o inglês não acadêmico,
é referenciado como ‘besteira’ e inclui expressões idiomáticas que aparecem nas músicas que
os(as) alunos(as) ouvem (“expressões que eles veem em música e coisas do tipo” – linha 5).
Essa predicação como ‘besteira’ entextualiza certos Discursos acadêmicos e do senso comum
que associam ensino de língua a estruturas gramaticais e deixam de lado questões de
pragmática como o que Lia chama de ‘general English’ no excerto anterior. Lia posiciona
77

Conforme discutido na seção 3.3.3, nem toda fanfic tem cenas de sexo e estas, quando presentes, podem ser
mais ou menos explícitas. No entanto, para as pessoas de fora essa possibilidade é, por vezes, o que mais chama
atenção, de modo que algumas pessoas associam fanfic à pornografia, entendendo esta como negativa.
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seus(suas) alunos(as), no entanto, como valorizando justamente esse ‘general English’, que é
o inglês com o qual eles(as) têm contato em suas práticas cotidianas. As práticas de fã,
portanto, dão a Lia um tipo de conhecimento que ela constrói como relevante para suas
práticas profissionais, na medida em que permitem um melhor relacionamento com os(as)
alunos(as); seu posicionamento como professora é de ser “into with [her] students78” (mais
próxima da realidade deles) (linha 7).
O relacionamento com os alunos também é o tópico interacional do excerto 14L.

Excerto 14L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Lia

por ela me colocar em contato com diversos tipos de pessoas eu acho que ler essas histórias, ver
o ter uma visão diferente de fatos que num nem assim no livro daqueles autores consagrados
nem (...) mas assim de gente comum, de gente como a gente mesmo... eu acho que tem sido
muito positivo no meu relacionamento com os meus alunos. Nesse ponto porque... ah muitos
desses autores né, principalmente desse Teen Wolf agora, um pouquinho do Queer as Folk
quando eu assistia, ah, do Queer as Folk não, do Vampire Diaries, me colocava em contato com
esses meus alunos né, porque é o que eles assistem. Então ahn... o relacionamento que eu tenho
com alguns deles melhorou muito quando eu comecei a falar não que eu escrevo mas que eu
assisto, que eu sigo, que eu sei quem é então eles me veem assim como uma pessoa mais real
sabe... é assim que cai aquela coisa que... “olha, a professora também assiste televisão” sabe,
professora também gosta de de repente desligar tudo e e e ter uns momentos assim legais só pra
dar risada pra assistir coisas que eles assistem né. então eu acho que me tornou mais real pra eles
e isso eu acho eu tenho eu tenho esse fator também como sendo muito positivo. Muito positivo.
E... não entrando assim no lado linguístico porque eu tô esquecendo aqui um pouquinho do
inglês, mas poder conversar com eles como eles conversam entre eles. E ao mesmo tempo eles
sabem que eu sou. Eles sabem que eu continuo sendo a professora mas que agora eu não sou só
a professora. É muito engraçado isso assim, é nesse ponto né. eles parece que se sentem mais
abertos pra tá falando dos problemas deles, o que acontece na na o que tá acontecendo na vida
deles tá interferindo na no desempenho em sala de aula, eles conseguem se abrir mais. Então
acho que isso pra mim tá sendo bem positivo e... se eu tivesse ah... o contato com essas séries só
pela televisão ou assistindo os episódios só pela internet eu não teria esse outro ponto de vista,
que é o ponto de vista deles né, porque eles falam “↑é, mas eu não concordo com isso, pô eu não
gostei, você viu o que aconteceu com o Jeremy? Como ele fez isso?” Jeremy do Vampire
Diaries. “↑mas... mas a Elena não tem que ficar com o...” esqueci o nome dele “↑ela tem que
ficar com o Damon, tem que ficar com o irmão”, “e porque você acha isso?” e aí eles começam
a contar e isso já vai emendando pra vida real e a gente já tem essa filosofia de mesa de
professor... eu acho legal nesse ponto. hahaha

Aqui, o que Lia constrói como possibilitando uma aproximação maior com seus(suas)
alunos(as) não é a questão linguística, e sim as práticas de fã em si. O fato de ela assistir às
mesmas séries televisivas (ela menciona Teen Wolf e Vampire Diaries) que os(as) alunos(as)
assistem é entendido como positivo (“o relacionamento que eu tenho com alguns deles
melhorou muito quando eu comecei a falar não que eu escrevo mas que eu assisto” – linhas
78

Essa expressão, por exemplo, que ela assume ser parte do nosso repertório compartilhado (e é), talvez não seja
conhecida pelos tipos de professores que ela menciona no excerto 12L, cujo vocabulário é focado no inglês
acadêmico. É claro que esse ‘general English’ pode ser construído por outros tipos de práticas que não só as de
fã da forma como apresentadas aqui. Outros tipos de letramentos não acadêmicos, como música, livros, filmes e
videogames, mesmo que não envolvendo fandom, também podem engendrar esse tipo de aprendizado. Isso não
significa também, é claro, que o conhecimento ‘acadêmico’ não seja importante e válido.
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7-9), pois constrói uma identidade de professora que é entendida como diferente da
tradicional (“eles me veem assim como uma pessoa mais real sabe... é assim que cai aquela
coisa que... “olha, a professora também assiste televisão” sabe, professora também gosta de
de repente desligar tudo e e e ter uns momentos assim legais só pra dar risada” – linhas 912). Diversas pistas linguísticas sinalizam esse posicionamento de professora não tradicional.
Primeiro, o verbo ‘veem’ indica que a visão é atribuída aos(as) alunos(as) (‘eles’). A
predicação ‘mais real’ sobre ‘pessoa’ (referenciando Lia como professora) começa a construir
um novo entendimento de professora como uma pessoa como eles(as) e a citação da voz
dos(as) alunos(as) contribui para isso. A interjeição ‘olha’ antes do enunciado pode ser
interpretada como uma expressão de surpresa deles(as) ao fato de a professora, assim como
eles(as), ‘também assisti[r] televisão’. Práticas relacionadas à vida cotidiana e ao lazer
(‘momentos legais’), como ver televisão, ‘desligar tudo’ e ‘dar risada’ também são
entextualizadas pelos alunos e atribuídas à identidade de professora como algo fora do
comum. Desta forma, Lia constrói seu posicionamento em sala de aula como uma professora
‘real’ que, por isso, pode ter um relacionamento com os alunos que ela predica como “mais
aberto” (linhas 17-18), ainda que não esquecendo o lado profissional (“eles sabem que eu
continuo sendo a professora mas que agora eu não sou só a professora” – linhas 16-17). Esse
posicionamento, portanto, vai além da performance tradicional de professora, o que Lia
sinaliza com o adjetivo ‘só’ enunciado com ênfase.
No entanto, o que Lia entextualiza como importante aqui não é somente o consumo de
certas séries televisivas, mas a participação nos ambientes online, que lhe permite um olhar
diferenciado desses fandoms. Através das fanfics ela tem acesso a “uma visão diferente de
fatos” (linha 2), visão essa que é predicada como a de “gente comum, de gente como a gente
mesmo” (linha 3), em oposição aos “autores consagrados” (linha 3), ou seja, aqueles que têm
poder institucional de determinar os tipos leituras apropriados. Nas fanfics, como já discutido,
não há certo e errado, e sim as interpretações de cada fã que são, em grande parte, construídas
coletivamente (c.f. 3.3.2) por fãs de diversos background culturais, inclusive adolescentes
como seus(suas) alunos(as). Nesse sentido, Lia credita o acesso a esses discursos do fandom
como possibilitando essa aproximação entre ela e os alunos: “se eu tivesse ah... o contato com
essas séries só pela televisão ou assistindo os episódios só pela internet eu não teria esse
outro ponto de vista, que é o ponto de vista deles né” (linhas 20-22). A estrutura
condicional do enunciado constrói o acesso ao ponto de vista que Lia predica como ‘outro’ e
‘deles’ (dos(as) alunos(as)) e que é, portanto, entendido como diferente do seu, como
dependente do contato com o fandom, referenciado em oposição ao que existiria ‘só pela
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televisão’. Para ela, então, é o ir além do simples consumo (ou seja, o engajamento nas
práticas de fã), como discutido na seção anterior, que lhe permite um entendimento mais
abrangente das questões suscitadas pelas séries, incluindo o ponto de vista dos adolescentes.
Isso é entextualizado através de um diálogo imaginado com os alunos, construído a
partir de citações. As falas dos alunos são marcadas prosodicamente com um tom diferente,
mas agudo: “eles falam “↑é, mas eu não concordo com isso, pô eu não gostei, você viu o que
aconteceu com o Jeremy? Como ele fez isso?” Jeremy do Vampire Diaries. “↑mas... mas a
Elena não tem que ficar com o...” esqueci o nome dele “↑ela tem que ficar com o Damon, tem
que ficar com o irmão” (linhas 22-25). Os pronomes ‘eu’ e ‘você’ indexicalizam,
respectivamente, os(as) alunos(as) (antes referidos como ‘eles’), e Lia como a interlocutora
com a qual os(as) alunos(as) compartilham suas opiniões a respeito dos acontecimentos e
relacionamentos da série. Já na citação de sua própria fala Lia retorna a seu tom de voz
normal: ““e porque você acha isso?” e aí eles começam a contar e isso já vai emendando pra
vida real e a gente já tem essa filosofia de mesa de professor...” (linhas 25-27). Agora o
‘você’ referencia o(a) aluno(a) interlocutor(a). Lia constrói esse diálogo como um ponto de
partida para conversas mais pessoais entre ela e seus(suas) alunos(as) (‘emendando pra vida
real’), o que Lia entende como positivo, indicado pela predicação ‘legal’ (“eu acho legal
nesse ponto” – linha 27). Como já discutido na seção 3.3.2 (ver também excerto 9C), o
fandom pode funcionar com pano de fundo para discussões que vão além dele e que sejam
relevantes para as vidas cotidianas. Conforme Jenkins (2006) argumenta
“a televisão pode permitir a adultos entender melhor seus(as) filhos(as) ao assisterim séries como
Buffy the Vampire Slayer79, que lhes dá acesso a ansiedades, medos e aspirações que são, muitas
vezes, escondidas atrás da porta dos quartos” (p. 227).

Como professora de adolescentes e fã, Lia pode usar os fandoms como mediação para
conversar com eles(as) de uma forma mais aberta e, quem sabe, ser uma voz adulta positiva,
no sentido de uma aproximação com eles(as), com seus interesses e questões.
Ainda focando nas relações entre o fandom e vida profissional, Lia discute no excerto
15L as fanfictions em si e como elas podem ajudar seus(suas) alunos(as).

Excerto 15L
1
2
3
4
79

Ana
Lia

Já te perguntaram “mas o que que é fanfiction?” e aí que que você fala?
Ah, aí eu explico. Aí tanto que... eu até algumas vezes, pra aqueles alunos que assim que tem
mais interesse no inglês, eu até mostro pra eles o que é fanfiction e falo “olha, vocês deveriam
escrever também, porque é quando você gosta de uma série, mas... e você acompanha a série

A série de fantasia Buffy The Vampire Slayer (Buffy a Caça-Vampiros – 1997-2003) abordou diversas
questões típicas da adolescência e início da vida adulta, como amizades, romances, escola, sexo, relações
familiares etc., usando, muitas vezes, metáforas de horror/fantasia como vampiros e magia.
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Ana
Lia

mas você quer ver... aquelas historinhas que você sabe que não vão acontecer nessa série, aí
você escreve a fanfiction né? E você posta essas historinhas porque as pessoas passam feedback,
é bem legal, você acaba conhecendo gente nova” então é isso que eu passo pra eles. Eu explico o
que é, falando que é aquela oportunidade que você tem pra escrever as histórias que não vão
acontecer né porque são suas... e de partilhar com as outras pessoas. É... às vezes eu pergunto até
pros meus alunos se eles tão escrevendo alguma coisa eles falam que não. agora quem tá
escrevendo uma, que vive falando que vai me trazer pra eu ver mas ainda não trouxe, é a minha
sobrinha, do Harry Potter (...) minha sobrinha tá escrevendo uma historinha deles falei “ah legal,
traz pra tia ver porque aí se tiver alguma coisa pra eu tá corrigindo a gente corrige e eu te mostro
onde a gente pode tá publicando né” aí ela falou que vai trazer mas ainda não trouxe não. vai ver
que até esqueceu em algum lugar. Criança de 11 anos né?
Vai ver que tá com vergonha também né.
Também né. É vou dar uma cutucadinha nela de novo pra perguntar se ela escreveu ou não. mas
assim agora os meus alunos, aqueles que eu vejo que gostam, que vem falar comigo que gostam,
que tem um inglês assim legal né, assim que já estudam fora eu sempre encorajo. Falo “não, vai,
escreve sim porque vai ser a historinha que você quer escrever vaiser a história que você quer
ler e é... e dá pra aprender muita coisa boa” (...) nisso assim ajuda é dessa forma que eu tenho
divulgar um pouquinho pra eles. Agora se eles... ahn, se eles pegam aí e acompanham já são
outros quinhentos né?

Lia se posiciona como possível mentora de alunos(as) que se interessam por inglês,
apresentando e explicando as práticas de fãs e seus possíveis benefícios. Ela constrói esse
posicionamento a partir de uma fala relatada de si mesma, na qual apresenta sua experiência
com o fandom e como essas práticas são positivas e merecedoras de atenção: “falo “olha,
vocês deveriam escrever também, porque é quando você gosta de uma série, mas... e você
acompanha a série mas você quer ver... aquelas historinhas que você sabe que não vão
acontecer nessa série, aí você escreve a fanfiction né? E você posta essas historinhas porque
as pessoas passam feedback, é bem legal, você acaba conhecendo gente nova”” (linhas 3-7).
Essa fala é construída com uso da 2ª pessoa do singular ‘você’, que referencia os(as)
alunos(as), interlocutores(as) imaginados(as), ao mesmo tempo em que aponta para o
entendimento de um(a) interlocutor(a) mais genérico, o(a) fã universal, como já discutido em
outros momentos da análise. Os(as) alunos(as) são, portanto, posicionados(as) como fãs em
potencial. Já as fanfics são construídas como as histórias que os(as) fãs ‘quer[em] ver’ mas
que ‘não vão acontecer’, ou seja, como a possibilidade de concretizar quaisquer desejos em
relação àquele universo ficcional, autorar suas histórias, e compartilhá-las com outros(as).
Esse contato com outras pessoas é entendido como positivo (‘é bem legal’) na medida em que
elas respondem às fics com comentários (‘passam feedback’) e há possibilidade de novos
relacionamentos e amizades, conforme discutido em outros excertos.
Nessa posição de divulgadora e mentora, Lia busca encorajar, portanto, aqueles(as)
alunos(as) que ela acredita ter potencial: “os meus alunos, aqueles que eu vejo que gostam,
que vem falar comigo que gostam, que tem um inglês assim legal né, assim que já estudam
fora eu sempre encorajo. Falo “não, vai, escreve sim porque vai a historinha que você quer
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escrever vai a história que você quer ler e é... e dá pra aprender muita coisa boa”” (linhas 1821). Os(as) alunos(as) que são posicionados(as) por Lia a serem encorajados(as) nessas
atividades são aqueles(as) que demonstram interesse pelas séries e, possivelmente, por leitura,
e que são predicados(as) como tendo um bom domínio da língua inglesa80. Para esses(as)
alunos(as) em especial, Lia constrói as fanfics como possibilidade de aprendizado (‘dá pra
aprender muita coisa boa’) e de agenciamento (‘a história que você quer ler’).
Além dos(as) alunos(as), Lia também menciona uma sobrinha de onze anos que está
escrevendo uma fanfic de Harry Potter, e a quem ela também procura encorajar: “minha
sobrinha tá escrevendo uma historinha deles falei “ah legal, traz pra tia ver porque aí se tiver
alguma coisa pra eu tá corrigindo a gente corrige e eu te mostro onde a gente pode tá
publicando né” aí ela falou que vai trazer mas ainda não trouxe não” (linhas 12-14). Lia
predica o interesse da sobrinha por escrever como ‘legal’ e usa novamente a citação de si
mesma falando com a sobrinha para construir seu posicionamento de mentora. Aqui ela se
posiciona para a sobrinha como possível beta (corrigindo possíveis erros cometidos pela
menina – c.f. 3.3.3) e como fã mais experiente que pode ajudá-la com questões de
letramentos, como onde publicar a fic depois de escrita (‘te mostro onde a gente pode tá
publicando’). Embora ela use a primeira pessoa do singular ‘eu’ para suas contribuições, ela
usa também o plural ‘a gente’ para a correção e publicação da fic, construindo um
entendimento dessas atividades como coletivas, conforme já discutido (c.f. 3.3).
A seguir discuto as relações entre as práticas de fã e a vida cotidiana de Carol.

5.4.1. Carol
Assim como Lia, Carol associa as experiências nos fandom com o aprendizado da
língua inglesa, como discutido no excerto 11C a seguir.

Excerto 11C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
80

Ana
Carol

Ana

Você tinha falado que tinha aprendido inglês vendo, lendo fanfiction.
É, basicamente isso. praticamente todo o inglês que eu aprendi foi assim. E como eu falei, eu
comecei a ler em português. Só que tinha aquela limitação do... do... não tem tanto material em
português bom. Então eu passei pro inglês. Comecei traduzindo, né, com aqueles siteszinhos de
tradução automática, né, o Babelfish, Altavista, e no que fui traduzindo, traduzindo com a ajuda
de um dicionário também... fui acostumando, pegando o vocabulário, né, eu já tinha aquele
basiquinho de inglês da escola, mais ou menos a estrutura, e assim pegando vocabulário assim
lendo, e aí quando eu vi já tava lendo sem ajuda de nada.
E isso influenciou na sua decisão de fazer faculdade de letras?

É interessante que ela fala somente da possibilidade de escrever fics em inglês, sem mencionar o português.
Isso pode ser porque, como professora de inglês, Lia está mais preocupada com o desenvolvimento dos alunos
nessa língua, ou porque sua experiência nos fandoms, como ela mesma relata ao longo da entrevista, é
majoritariamente em inglês.
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10
11

Carol

Pois é, influenciou. Bastante até. Porque eu descobri que eu gosto de línguas. Foi assim que eu
descobri, pô.

Conforme discutido anteriormente, Carol se envolveu com os fandoms e os ambientes
online quando era adolescente, inicialmente com fanfics em português. No entanto, ela
constrói essa experiência como limitada pela quantidade de histórias disponíveis que ela
predica, de forma enfática, como ‘boas’ (“que tinha aquela limitação do... do... não tem tanto
material em português bom.” – linhas 3-4), de modo que ela começou a ler histórias em inglês
(“então eu passei pro inglês”), com o verbo ‘passar’ apontando para uma transição definitiva.
Ler fanfics em inglês é construído por Carol como um desafio no início por conta de sua
pouca familiaridade com o inglês na época: “Comecei traduzindo, né, com aqueles
siteszinhos de tradução automática, né, o Babelfish, Altavista, e no que fui traduzindo,
traduzindo com a ajuda de um dicionário também... fui acostumando, pegando o
vocabulário” (linhas 4-6). Para ela, então, ler fics em inglês implicava a tradução para o
português e, para isso, o uso de recursos de aprendizado autônomo como ‘siteszinhos de
tradução automática’ e dicionários. A partir dessas experiências de letramento e de
conhecimentos previamente adquiridos na escola (“eu já tinha aquele basiquinho de inglês da
escola, mais ou menos a estrutura” – linhas 6-7), predicados como ‘basiquinho’ (o
diminutivo pode ser interpretado como apontando para um conhecimento limitado) e
envolvendo principalmente a ‘estrutura’ gramatical da língua (o que pode ser entendido como
ecoando o inglês ‘acadêmico’ da escola, em oposição ao ‘general English’ das fanfics
construído por Lia nos excertos 12L e 13L), Carol começou a construir um vocabulário mais
amplo até chegar a um domínio tal do inglês que não mais necessitava das ferramentas de
tradução (“e aí quando eu vi já tava lendo sem ajuda de nada” – linha 8). Essa proficiência
em inglês é entendida por ela como um processo gradual e natural, decorrente das práticas de
letramento nas quais estava engajada e, é importante lembrar, para as quais estava altamente
motivada. O uso de sites de tradução e dicionários para ler fics, o que provavelmente
significava um tempo considerável, indexicaliza um alto nível de dedicação a essa atividade,
bem além do comprometimento que grande parte dos(as) alunos(as) parece dedicar ao
aprendizado de uma língua entrangeira nos ambientes formais de ensino, sejam esses a escola
ou cursos de idioma (como também aponta Gee (2004) em relação ao envolvimento de
crianças e adolescentes com videogames). Ao invés de regras gramaticais e situações abstratas
de uso da língua, Carol constrói seu aprendizado de inglês como decorrência natural de suas
práticas de letramento, e sumariza que “praticamente todo o inglês que eu aprendi foi assim”
(linha 2), com ‘assim’ referenciando as práticas aqui discutidas. Da mesma forma que Lia,
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portanto, as práticas de fã são construídas como ambientes de aprendizado da língua inglesa.
Porém, diferente de Lia, que já estudava Letras na faculdade quando iniciou essas práticas
(excerto 1L), Carol as constrói como ‘influências’ em sua decisão de estudar Letras
(Português/Inglês) na faculdade: “influenciou. Bastante até. Porque eu descobri que eu
gosto de línguas” (linha 10). As práticas de fãs são, portanto, entendidas como tendo
possibilitado a ‘descoberta’ de um gosto por línguas (o uso do pronome ‘porque’ indexicaliza
uma relação de dependência entre as duas ações, sendo uma – a leitura de fics – a razão para a
outra – a ‘descoberta’ desse ‘gosto’). O uso do verbo ‘descobrir’ aponta para um
entendimento de algo (o gosto por línguas) que estava previamente oculto e que pôde aflorar
devido a essas experiências. É interessante mencionar também que Carol trabalha atualmente
como tradutora, apontando para uma relação estreita entre suas experiências no fandom e suas
práticas profissionais, assim como visto para Lia e sua prática como professora.
Além da esfera profissional, Carol discute no excerto 12C abaixo algumas implicações
do fandom na esfera pessoal.

Excerto 12C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ana
Carol

Ana
Carol

essa participação nos fandoms em geral (...) o que que isso foi ou é de positivo ou negativo pra
sua vida pessoal? (...)
Ah a parte mais positiva que eu posso dizer é com certeza o meu aprendizado da língua, porque
eu consegui praticar bastante, não é só... por ler, mas também por interagir com as pessoas.
Porque quando a gente interage em inglês a gente vai praticando, né, então com certeza essa foi
a parte mais positiva... uma parte que talvez tenha sido negativa... é que teve uma época que eu
tava muito viciada nisso, nas fanfics. Eu ficava lendo o tempo todo. Especialmente naquela
época que era internet discada... e aí a gente entrava depois da meia noite e ficava até tarde...
meio que acaba... isolando você do mundo externo, vamos dizer assim.
Você acha que isso isolou você do mundo externo?
Bom, com a minha personalidade muito extrovertida... pra não dizer o contrário, acaba que foi
um... um outro fator, né? Que eu já não sou lá muito... muito outgoing. Então com uma desculpa
a mais pra ficar na frente do computador... então que embora por um lado você tenha uma outra
forma de interagir com as pessoas... acaba meio que distanciando você da interação pessoal

Minha pergunta nas linhas 1-2 diz respeito a aspectos positivos e negativos da
participação nos fandom em relação a implicações pessoais. Carol começa a responder pelos
aspectos positivos, e retoma o que foi discutido no excerto anterior sobre o aprendizado da
língua inglesa (“a parte mais positiva que eu posso dizer é com certeza o meu aprendizado
da língua” – linha 3). Ela elege esse aprendizado como a parte ‘mais positiva’ (indicando que
há, portanto, outros aspectos positivos não mencionados), e o constrói assim de forma enfática
com a locução adverbial ‘com certeza’. Aqui ela aponta não só para a habilidade de leitura,
mas também para as práticas interativas que os ambientes online proporcionam. Apesar de se
posicionar em alguns momentos como lurker, como já discutido na seção 5.2.2, Carol
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também tem momentos de participação ativa nesses ambientes, os quais são entendidos como
ricos no que diz respeito à aprendizagem: “porque quando a gente interage em inglês a
gente vai praticando, né” (linha 5). O pronome ‘porque’ constrói o aprendizado como
motivado pelas interações. Carol também usa a primeira pessoa do plural ‘a gente’ ao falar
das interações e da prática do uso da língua, indexicalizando um entendimento dessas ações
como coletivas; ela está interagindo com outras pessoas (não só os textos das fanfics) e todas
estão colocando em prática estratégias de comunicação que são necessárias para essas
atividades de letramento. É bom lembrar mais uma vez que essas interações são situações de
comunicação autênticas, com pessoas com os mais variados background culturais, diferente,
muitas vezes, das situações imaginadas com as quais as pessoas se deparam em ambientes de
sala de aula. Como já apontado na seção 3.3.3 esse tipo de aprendizado é o que Gee (2004)
entende como sendo levado a efeito por meio de processos culturais, em oposição a processos
de instrução que ocorrem nas escolas.
Em relação aos aspectos negativos, Carol ecoa o Discurso da obsessão de Lia (excerto
4L): “teve uma época que eu tava muito viciada nisso, nas fanfics. Eu ficava lendo o tempo
todo” (linhas 6-7). Ela se posiciona em determinada época como ‘muito viciada’
(pronunciando o intensificador ‘muito’ com ênfase) já que lia fanfics ‘o tempo todo’. Assim
como Lia, Carol parece entender que há um certo limite de dedicação a essas atividades que
foi, nessa época, ultrapassado, o que é visto como negativo. No entanto, Carol explicita o que
ela percebe como negativo nesse vício: “meio que acaba... isolando você do mundo externo”
(linha 9). Mais uma vez ela usa o pronome de 2ª pessoa ‘você’, apontando para um
entendimento generalizado da questão, e constrói a negatividade como ‘isolamento do mundo
externo’. Assim, ao mesmo tempo em que a participação nos ambientes online proporciona
interações de diversos tipos com outras fãs, no ambiente offline (que ela referencia como
‘mundo externo’) ela pode ser uma fator de isolamento, na medida em que passa-se a interagir
mais através do computador do que face-a-face: “embora por um lado você tenha uma outra
forma de interagir com as pessoas... acaba meio que distanciando você da interação
pessoal” (linhas 13-14). O uso da conjunção concessiva ‘embora’ contrasta justamente esses
dois tipos de interação, on e offline, sinalizando um entendimento de Carol dessa contradição.
Carol constrói esse distanciamento das ‘interações pessoais’ como consequência de
características pessoais (“com a minha personalidade muito extrovertida... pra não dizer o
contrário” – linha 11), usando ironia para posicionar-se como tímida e introvertida. Essa
timidez (que também influencia sua participação online, c.f. excerto 5C) é construída,
portanto, como um fator que fez com que a participação nos ambientes online, nos quais a
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participação ativa não é obrigatória e na qual o posicionamento como lurker não implica
desconforto, tenha sido mais fácil do que nos ambientes offline, ou seja, na vida cotidiana.
A próxima subseção da análise foca nas relações entre as práticas de fã e a vida
cotidiana da participante Nadia.

5.4.2. Nadia
Como previamente mencionado, Nadia sofre certo preconceito por parte de sua família
por ler fanfics, que são consideradas atividades de jovens. No entanto, no excerto a seguir ela
discute como sua filha mais nova começou também a se interessar por práticas de fã e
posiciona-se, agora, positivamente em relação a essa prática.

Excerto 9N
1
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3
4
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Nadia

Ana
Nadia
Ana
Nadia

Ana
Nadia

Ana
Nadia

hoje tem fanfiction até com um grupo de rock, One Direction. Minha filha por exemplo, que era
uma que ficava “ah mãe, você perde um tempo enorme com isso” ela hoje ela fica horas no
computador lendo fanfictions dos personagens e tu- do universo que ela gosta né? Das músicas
lá e das coisas que ela gosta.
A sua filha lê também então?
Lê, lê também.
Ah então agora ela não pode mais falar de você.
Não mas é... esse foi o caso, quando ela começou a ler... eu comecei a perguntar “o que que você
tá lendo?”, ela “tô lendo fanfiction”, eu falei “ah, agora você tá gostando?”. Inclusive ela tá até
escrevendo uma.
Ah é?
É, ela tá escrevendo. Ela já fez um capítulo me mostrou e tal. É uma coisa muito compatível
com a idade dela, ela tem onze, vai fazer doze ainda, tem onze pra doze, mas é uma coisa
engraçada, ela tá escrevendo lá, e a história dela já tá no segundo capítulo.
Ah que bom. E você tá encorajando ela?
Ah tô. Eu leio assim, dou uns toques, tipo... pode melhorar aqui, melhorar ali, conserta algumas
coisas. Faço aquele serviço que a gente chama de beta, a pessoa que organiza a coisa? Então eu
tô meio que organizando pra ela mas respeitando a... a maneira como ela se expressa, mas tô....
acho legal, acho interessante que ela faça isso. de uma certa forma ela tá lendo muito mais. Ela
não lia tanto e agora ela... porque é... ela vê uma série de fanfiction que faz menção a livros que
ela não conhece, que ela ainda não viu, então ela quer saber, ela quer conhecer, então ela tá
começando a procurar mais livros... pra poder é... ela quer saber sobre a história como ela é pra
pra poder saber pra poder ler as fanfictions. Tô achando interessante isso, tá despertando a
vontade dela ler, ela tá passando horas lendo.

Nadia posiona sua filha como uma das pessoas inicialmente críticas de seu gosto por
fanfics: “minha filha por exemplo, que era uma que ficava “ah mãe, você perde um tempo
enorme com isso” ela hoje ela fica horas no computador lendo fanfictions dos personagens
e tu- do universo que ela gosta” (linhas 1-3). Nadia constrói dois momentos distintos de
opinião da filha em relação às fanfics. No primeiro, sinalizado pelos verbos no pretérito
imperfeito ‘era’ e ‘ficava’, ela traz a fala relatada da menina, que referencia a leitura de
fanfics como ‘perda de tempo’. A interjeição ‘ah mãe’ no início dessa fala aponta para um

139

possível tom de desaprovação/reclamação. Nadia sinaliza, mais uma vez, que essa
desaprovação é típica das pessoas a sua volta ao dizer que a filha era ‘uma’ das pessoas que
‘ficavam’ proferindo o enunciado relatado. No segundo momento, sinalizado por ‘hoje’, a
postura da filha é construída de outra forma; agora é ela que ‘fica horas no computador lendo
fanfictions’. Embora o tempo desprendido pela atividade seja sempre entendido como
considerável, somente na fala da filha isso é caracterizado negativamente (‘perda de tempo’);
Nadia não explicita julgamentos de valor. ‘Passar horas’ fazendo alguma coisa pode ser
entendido de forma positiva ou negativa, e mais adiante no excerto Nadia constrói isso de fato
como positivo.
Além de leitora de fanfictions, a filha de Nadia é posicionada também como escritora:
“inclusive ela tá até escrevendo uma” (linhas 9-10). Assim como Lia para seus(suas)
alunos(as) e sua sobrinha, Nadia se posiciona como mentora da filha, refenciando esse papel
como beta (c.f. 3.3.3): “eu leio assim, dou uns toques, tipo... pode melhorar aqui, melhorar
ali, conserta algumas coisas. Faço aquele serviço que a gente chama de beta, a pessoa que
organiza a coisa? Então eu tô meio que organizando pra ela mas respeitando a... a maneira
como ela se expressa” (linhas 16-18). O posionamento de beta é construído por Nadia como a
pessoa que ‘lê’, ‘organiza’, ‘conserta’, ‘dá toques’ de como ‘melhorar’ a história, ações que
têm como objetivo apoiar e ajudar a escritora. Nadia também enfatiza o ‘respeito’ da beta
pelo modo de escrever da escritora, que no caso é uma menina de onze anos (mesma idade da
sobrinha de Lia que também está escrevendo fanfics81, c.f. excerto 15L): “coisa muito
compatível com a idade dela, ela tem onze, vai fazer doze ainda” (linhas 12-13). A história da
filha é referenciada como ‘compatível’ com a sua idade, não sendo, portanto, o tipo de
narrativa que Nadia predicou como tendo “mais conteúdo” em outro momento na entrevista
(não analisado), que ela associa a escritoras mais velhas. Mesmo assim, a prática de escrita da
filha é predicada como ‘legal’ e ‘interessante’ e, assim, construída como positiva (“acho legal,
acho interessante que ela faça isso” – linha 19).
Nadia também constrói a leitura de fanfics por parte da filha (e de si mesma, como
será discutido adiante) como ponte para outros tipos de leitura (especificamente livros), o que
é entendido como positivo. Ela percebe um interesse maior da filha por leitura em decorrência
de suas experiências com as fanfics: “de uma certa forma ela tá lendo muito mais. Ela não
81

Conforme apontam as pesquisas brasileiras discutidas na seção 3.3.5, há muitos adolescentes lendo e
escrevendo fanfics no Brasil. Parece-me que as fãs estão entrando nesse universo cada vez mais cedo,
provavelmente devido à ubiquidade do acesso a internet e às redes sociais que existe hoje e a ampla utilização
desses desde cedo pela chamada geração Z (geração nascida do final da década de 90 até o presente, chamada de
“nativos digitais” <http://pt.wikipedia.org/wiki/Gera%C3%A7%C3%A3o_Z>). Acesso em 10/09/2013.
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lia tanto e agora ela... porque é... ela vê uma série de fanfiction que faz menção a livros que
ela não conhece, que ela ainda não viu, então ela quer saber, ela quer conhecer, então ela tá
começando a procurar mais livros...” (linhas 19-22). Antes de começar a ler fanfics a filha é
posicionada como ‘não lendo tanto’, o que parece ser entendido como negativo. No presente,
entretanto, a leitura se tornou um hábito mais frequente (‘ela tá lendo muito mais’). Esse
aumento no interesse pela leitura é construído como consequência (‘porque’) das práticas de
fã, na medida em que é o desejo de estar familiarizada com os livros mencionados nos fandom
dos quais participa (‘quer saber, quer conhecer’) que a motiva a procurar esses livros.
Conhecer esses livros, portanto, faz parte desse letramento, ou seja, é requisito para certas
ações, como ler determinadas fanfics (“ela quer saber sobre a história como ela é pra pra
poder saber pra poder ler as fanfictions” – linhas 22-23). O desejo de ler os livros é, assim,
vinculado, através da conjunção ‘para’, a finalidades específicas (‘pra poder saber pra poder
ler’), no caso ‘saber’ e ‘ler’.
Nadia predica essa situação como “interessante” (linha 23) na medida em que constrói
as fanfics como responsáveis por haver “desperta[do]” na filha a “vontade de ler” (linhas 2324). A leitura, então, é bastante valorizada por Nadia tanto para a filha quanto para si própria,
como analisado no excerto 10N a seguir.
Excerto 10N
1
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Nadia

O que você considera como positivo pra você, na sua vida pessoal ou seja lá o que for... de você
participar dessas coisas, de ler fanfic, de escrever comentários, ver fóruns, essas coisas?
Ah eu acho que é o meu momento de lazer sabe? é o meu momento sem compromisso, sem me
preocupar muito, é hora que eu faço.. é uma coisa que me diverte, que me distrai é um lazer, é
uma hora que eu até... deixo de fazer outras coisas quando eu sento pra ler... é uma coisa que me
dá um grande prazer de fazer, é um lazer bem legal.
E o que você vê de negativo?
Olha negativo eu não vejo muita coisa não. olha as pessoas... algumas pessoas que eu deixo de
dar atenção, meus filhos em alguns momentos, é que acham negativo, mas eu não vejo nada de
negativo, acho muito de positivo. Além de ser um lazer é... foi uma... é uma coisa que me
despertou mais vontade de ler, eu comecei a ler muito mais tudo depois que eu comecei a ler
fanfiction. É uma leitura fácil, aí daqui a pouco eu já ia prum livro, e me despertou muito essa
coisa de ler, eu comecei a parar... eu já não tinha mais paciência de ficar horas sentada lendo,
nada me prendia. Como essas histórias são curtas é como se fosse um... você tá aprendendo a ler
de novo, aprendendo a sentar, a ler, a deixar aquela coisa te levar pra outro lugar quando o teu
lugar não tá muito legal sabe, é um negócio interessante, eu achei interessante isso. de 2007 pra
cá em li um número de livros... de fanfic perdi a conta, de livros assim enorme... assim virou um
hábito. Aquilo me fez ter o hábito de sentar horas e ler.

Em resposta a minha pergunta sobre os impactos positivos e negativos das práticas de
fã na sua vida cotidiana, Nadia foca nos aspectos positivos. Ela constrói a leitura, tanto de
fanfics quanto de livros, como “seu momento de lazer” (linha 3). Esse lazer é entextualizado
como “momento sem compromisso, sem me preocupar muito” (linhas 3-4), algo que
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“diverte” (linha 4), que “dá um grande prazer de fazer” (linha 6) e que é “bem legal” (linha
4). Todos esses termos entextualizam o Discurso do lazer do senso comum que o associa a
diversão e prazer. A leitura, principalmente de literatura de massa, que parece ser o que Nadia
mais lê, e de fanfictions é construída como uma dessas atividades de lazer.
Aspectos negativos são construídos por Nadia como o entendimento das pessoas a sua
volta, mas não dela própria: “algumas pessoas que eu deixo de dar atenção, meus filhos em
alguns momentos, é que acham negativo, mas eu não vejo nada de negativo, acho muito de
positivo” (linhas 8-9). Ela se refere primeiramente a ‘algumas pessoas’ e em seguida
especifica essas pessoas (‘meus filhos’), e entextualiza a objeção desses com base na atenção
que eles entendem ser desviada deles para a leitura de fics. Isso aponta para outro Discurso do
senso comum, de que a mãe deve estar sempre atenta aos filhos, tendo dificuldade de conciliar
seus próprios interesses com as obrigações familiares. O posicionamento de Nadia, no
entanto, é diferente do deles (‘mas’), pois ela mesma ‘não vê nada de negativo’. Pelo
contrário, ela constrói a leitura de fanfics como tendo ‘muito de positivo’, enfatizando com o
uso do intensificador ‘muito’ seu entendimento da questão.
Além de ser uma atividade de lazer, Nadia também constrói a leitura de fanfics como
ponte para leitura de livros, conforme discutido para sua filha no excerto anterior: “é uma
coisa que me despertou mais vontade de ler, eu comecei a ler muito mais tudo depois que
eu comecei a ler fanfiction” (linhas 10-12). Assim como para sua filha, a leitura de fanfics
‘despertou mais vontade de ler’. Ela se posiciona, portanto, como leitora mais voraz de ‘tudo’
(notadamente livros, como ela diz mais adiante no excerto) em decorrência da leitura de fics.
Ademais da vontade de ler, Nadia também constrói a leitura de fics como um novo
aprendizado: “eu já não tinha mais paciência de ficar horas sentada lendo, nada me
prendia. Como essas histórias são curtas é como se fosse um... você tá aprendendo a ler de
novo, aprendendo a sentar, a ler, a deixar aquela coisa te levar pra outro lugar quando o
teu lugar não tá muito legal sabe” (linhas 13-16). Antes de começar a ler fics, Nadia se
posiciona como sem ‘paciência de ficar horas sentada lendo’. A atividade de leitura exige
tempo e concentração, o que é um dos motivos frequentemente citados pelos Discursos do
senso comum em relação à falta de leitura dos jovens, que não conseguem se concentrar em
apenas uma atividade. Nadia constrói a leitura das fics, que ela predica como ‘curtas’, e,
portanto mais fáceis de ler, como permitindo a ela retomar o hábito e o prazer de ler. Ao usar
a segunda pessoa do singular ‘você’ e ‘te’, ela generaliza esse aprendizado, que possibilita
‘deixar aquela coisa te levar pra outro lugar’, ou seja, imaginar novos mundos, às vezes
como forma de escapar dos problemas do cotidiano (‘quando teu lugar não tá muito legal’).
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Assim, a leitura de fanfics é valorizada não só por ser uma atividade de lazer, mas por ter
possibilitado novos hábitos e por permitir imaginar outras histórias.

5.4.3. Resumo da análise
As práticas de fã são construídas pelas participantes como tendo diversos impactos em
suas vidas. Para Lia e Carol, um dos mais importantes é o aprendizado da língua inglesa.
Ambas posicionam as práticas de fãs (ler e, no caso de Lia, escrever fanfics, além de
participar de várias maneiras nas comunidades, como discutido nas seções anteriores) como
tendo possibilitado o desenvolvimento de uma competência linguística que vai além do que
aprenderiam somente com ensino formal.
Lia também menciona influências no âmbito profissional, no que diz respeito a seu
relacionamento com seus(suas) alunos(as) adolescentes. Tanto a proficiência no que Lia
chama de ‘general English’ quanto o envolvimento com fandoms dos quais os(as) alunos(as)
gostam (e o ponto de vista das fanfics, muitas vezes escritas por adolescentes) são construídas
como fatores que permitem a Lia um relacionamento mais próximo e aberto com eles(as), o
que é entendido como positivo.
Para Carol também há ganhos profissionais, já que foi em parte devido a seu
envolvimento no fandom que ela escolheu a carreira de Letras e, especificamente, tradução, o
que ela começou a fazer como parte dos letramentos necessários para ler as fanfics em inglês.
Finalmente, Nadia constrói as fanfics como uma importante forma de lazer que é
creditada como tendo despertado um reaprendizado da leitura, tanto para ela quanto para a
filha mais nova. A leitura, seja de fics ou livros, é altamente valorizada, pois possibilita
diversos tipos de aprendizados e letramentos, além de ser uma forma de imaginar novas
histórias para a vida.
Volto a ressaltar que os dados apresentados aqui estão sendo analisados no contexto
das entrevistas realizadas com as participantes, nas quais eu também me posiciono como fã e
participante dos ambientes online discutidos. Os posicionamentos analisados aqui, portanto,
são construídos nesse contexto específico, e se dirigem interacionalmente a uma interlocutora
que compartilha, em diferentes medidas, um repertório de significados sobre essas práticas.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As quatro perguntas de pesquisa buscaram criar inteligibilidade sobre como as
participantes entendem e se relacionam com suas práticas de fã. Tendo analisados os dados à
luz desse objetivo, passo agora a uma discussão dessa análise e as interpretações construídas a
partir do instrumental analítico usado. Os posicionamentos construídos pelas paticipantes para
si mesmas, para outras fãs e em relação aos diversos aspectos discutidos dentro desse
universo, assim como os modos de recontextualização de experiências, permitem um
entendimento situado de suas práticas e dos discursos que entextualizam.
Ao contrário de muitos estudos brasileiros discutidos aqui, o foco desta pesquisa não
são fãs adolescentes, e sim adultas que já participam dessas práticas há bastante tempo. Lia,
Carol e eu nos posicionamos como fãs com mais de 10 anos de experiência, tendo iniciado
esse envolvimento no começo da ‘era internet’ (usando ainda tecnologias antigas, como a
internet discada, que hoje já não existem mais). Assim, construimos um conhecimento
abrangente do fandom. Já Nadia tem um envolvimento um pouco mais recente e focado em
diferentes ambientes.
Em relação às construções discursivas do universo de fãs, Lia e Carol chamam atenção
para a possibilidade, nos ambientes online, de conhecer pessoas com os mesmos interesses,
predicadas por Lia como “loucas alucinadas” e por Carol como “malucos”. Ambas
predicações, do campo semântico da loucura e, portanto, do “não-normal”, constroem o
universo de fãs como um espaço aberto a excessos e diferenças. Ao mesmo tempo,
entextualizam o sentido de Outro para o(a) fã, cujo envolvimento com os produtos de
consumo vão além, por vezes, do aceitável no Discurso do senso comum, como foi discutido
na seção 3.3.1. O tipo de alto envolvimento emocional das fãs (dentro, também, de um certo
limite), que é mal visto pela sociedade em geral, é celebrado e encorajado nesses ambientes, o
que proporciona diversos ganhos para as participantes, como discutido ao longo da análise.
Assim, as interações com outras fãs nos ambientes online permitem, no entendimento dessas
participantes, desenvolver amizades por vezes até duradouras com essas pessoas. Por outro
lado, essa imersão no universo de fãs também é entendida por Lia e Carol como negativa na
medida em que ambas entextualizam um Discurso de “obsessão” e “vício” em relação a esse
envolvimento, com as interações virtuais soprepondo as interações no “mundo externo”.
Novamente significados do senso comum em relação ao que é considerado comportamento
“aceitável” são entextualizados, já que o “normal” é sempre discursivamente construído.
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Nadia, cujo envolvimento parece mais restrito no sentido de ambientes e fandoms
frequentados, constrói o fandom como uma atividade de adolescentes e jovens, de modo que
sua identidade como mulher de 50 anos entra em conflito com essa identidade de fã, e parece
ser mais difícil para ela construir relacionamentos com outras fãs e participar da mesma forma
que as demais nesses ambientes.
As interações nos ambientes de fã são construídas por Lia e Carol como contraditórias.
Ao mesmo tempo em que há trocas e discussões interessantes, que vão construindo o
repertório de cada fandom e comunidade, há também conflitos causados por divergências de
opiniões entre as pessoas, principalmente em relação aos diversos pairings possíveis. Nesse
sentido, esses ambientes são como quaisquer outros que envolvem interações entre pessoas.
Muitos dos estudos publicados no Brasil focam nas fanfictions e seus autores(as), mas
existem diversas formas de participação no fandom. As fanfics são um modo de cada fã
entextualizar suas interpretações e desejos em relação àquele universo, imaginando novas
possibilidades de forma ilimitada. Mesmo sendo apenas leitora, a fã participa dessa criação
enviando comentários para a autora ou mesmo recomendando uma história a outras fãs. Para
as fãs-participantes dessa pesquisa, no entanto, grande parte de suas interações nesses
ambientes são do tipo lurker, quando a fã lê o que é postado por outras, mas não responde
com suas próprias postagens. Os motivos construídos pelas participantes para esse tipo de
interação são basicamente a timidez e a falta de tempo. O primeiro está ligado à
“personalidade” alegada de cada uma. Tanto Lia quanto Carol se constroem como fãs tímidas
que enfrentaram certa dificuldade para se colocar publicamente nesses espaços. Já a posição
de relutância em participar de Nadia parece ser decorrente da discrepância de idade que ela
percebe entre si mesma e as demais fãs. O segundo motivo, a falta de tempo, é apontado por
todas as participantes, e constrói o fandom como atividade de lazer que está subordinada a
outras atividades cotidianas, como o trabalho e, no caso de Nadia, a atenção aos filhos.
Mas há momentos de participação “visível” também, em fóruns e comunidades nos
diferentes espaços. Lia usa, hoje em dia, principalmente o LJ para ler fanfics (e postar as
suas). Carol participa no Tumblr, que ela constrói como um ambiente com características
bastante particulares em relação a outros ambientes mais antigos. Já Nadia utiliza o FF.net
para ler e comentar fanfics, além de frequentar fóruns para trocar informações sobre livros de
interesse. Todos esses espaços podem ser entendidos como espaços de afinidade (c.f. 3.3.4)
que implicam letramentos específicos. Esses letramentos envolvem o novo ethos da
contemporaneidade (c.f. 3.2), na medida em que privilegiam interação e colaboração, entre
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outras características. O posicionamento de mentora em relação às escritoras jovens
(incluindo sua própria filha) que Nadia constrói é um exemplo dessa colaboração.
Além dessa participação nas comunidades, Lia, diferente das outras fãs, também se
identifica como escritora de fanfics. Essa identidade é construída tanto no ambiente online
quanto no offline, já que ela comenta com as pessoas com as quais convive (no âmbito
familiar e profissional) que escreve fanfics. No entanto, essas pessoas não têm acesso às
histórias em si (escritas em inglês), e Lia se posiciona como bastante desconfortável com a
possibilidade de mostrar seu trabalho a outros fora dos espaços online (mesmo que sejam fãs
também). Mesmo sem ler de fato as histórias, a reação das pessoas é sempre construída por
Lia como positiva, pois implica um conhecimento da língua inglesa que é bastante valorizado,
tanto no ambiente acadêmico como fora dele, embora o subgênero slash que ela escreve cause
desconforto para algumas pessoas. Dentro da esfera profissional, Lia constrói seu
envolvimento no fandom e o aprendizado decorrido dele como extremamente positivos,
potencializando sua proficiência linguística. Ao contrário dos(as) demais professores(as) de
seu convívio, que dispõem de um conhecimento que ela predica como “acadêmico”, Lia
constrói seu próprio conhecimento como o que ela chama de “general English”, que é o inglês
do cotidiano ao qual ela tem acesso por meio das fanfics. Esse conhecimento mais amplo é
valorizado não só por ela, mas por outros(as) profissionais (ela narra um episódio no qual um
professor australiano elogiou sua competência linguística) e por seus(suas) alunos(as), que
têm contato com esse inglês “real”. Assim, a identidade de fã tem impactos em outras áreas de
sua vida.
As fanfics também concretizam os desejos das fãs de explorar as histórias que desejam
(c.f. 3.3.2). No caso de Lia isso é importante, pois lhe possibilitou ler (e escrever) sobre
romances não-canônicos, como Mulder/Scully em Arquivo X e vários outros. Para Carol essa
possibilidade de apropriação e criação que vai além do texto-fonte também é relevante, já que
ela se interessa por fics femslash, e pairings canônicos desse tipo são ainda mais raros que
slash (masculino). Nadia, por outro lado, parece interessar-se por pairings canônicos, e não
enfatiza tanto quanto as outras o potencial transformativo das fics, embora as veja como uma
importante atividade de lazer.
Lia, Carol e eu nos posicionamos como fãs do subgênero slash (femslash no caso de
Carol) mais do que het ou gen, apesar de lermos esses também. Lia e eu construímos esse tipo
de histórias como diferentes dos romances tradicionais, já que envolvem questões de
sexualidade e identidade dos personagens que consideramos interessante explorar. Para Carol,
fics femslash estão associadas a uma identidade lésbica, dela mesma e das demais fãs as que
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leem e escrevem. Na interação da entrevista, ela e eu entextualizamos um Discurso
essencialista da sexualidade, construído como o desvelamento de uma “verdade” que esteve
sempre presente. Por outro lado, é interessante observar como o espaço da fanfic possibilita a
Carol ir ao encontro do exercício de formas de sexualidade outras que aquelas consideradas
“normais” (heterossexuais).
Ainda em relação às construções identitárias, Lia e Carol constroem um entendimento
do que é ser fã como pessoas que estão interessadas não somente no consumo, mas na
participação. Assistir determinado programa de televisão ou ler determinado livro é apenas o
começo. O que distingue a fã do(a) telespectador(a) é justamente o fato de a primeira se
engajar, como discutido na seção 3.3.1, em ações coletivas com outras fãs. Essas ações
incluem a leitura e escrita de fanfics e outros tipos de produções artísticas e a participação nas
comunidades de diversas maneiras, como feedback e comentários, discussões, colaboração
com outras (beta reading) etc. Mesmo como lurkers essa participação existe para as fãs dessa
pesquisa. No entanto, para Nadia esse aspecto é mais difícil, pois ela enfrenta certo
preconceito de seus familiares e dela mesma em relação a seu pertencimento a esse universo,
construído como não sendo o dela. Assim, ela parece se manter propositalmente afastada. Ao
contrário de Lia, para quem a identidade de fã é performada no cotidiano, Nadia se posiciona
como em certa medida reprimida pelas críticas que recebe, o que parece limitar seu
envolvimento, mesmo que ela declare que “não liga mais” para as críticas. Por outro lado,
apesar desse constrangimento, ela se posiciona como agente de suas escolhas de consumo,
ainda que essas não se enquadrem no entendimento dicotômico construído por ela do senso
comum, que separa atividades de “jovens” e de “pessoas mais velhas” como ela; alguns dos
fandoms dos quais participam são considerados “de jovens”, como Harry Potter e Crepúsculo.
Nadia considera a atividade de leitura como importante e válida, e as fanfics são
entendidas como tão interessantes e prazerosas quanto livros. De fato, seu envolvimento com
as fanfics é decorrente de um interesse por literatura, especificamente os livros da série Harry
Potter, que ela inicialmente adquiriu para o filho, na época do primeiro volume ainda
pequeno, como forma de incentivá-lo a ler. Tanto para Nadia quanto para sua filha de 11 anos,
a leitura de fics é construída como servindo de ponte para o interesse por literatura em geral,
além de diversos tipos de letramentos associados a essa atividade, como o próprio fato de
sentar para ler e até, no caso da filha, a escrita de suas próprias histórias. A leitura é
construída como uma atividade que permite imaginar novas histórias e, quando necessário,
“escapar” dos problemas do cotidiano por meio delas.
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Para Lia e Carol, por outro lado, os impactos das práticas de fã estão mais associados
ao âmbito profissional, principalmente no que diz respeito ao aprendizado da língua inglesa
(Nadia é funcionária pública e trabalha no Tribunal Regional do Trabalho, de modo que as
relações entre seu trabalho e as práticas de fã são mais restritas). No caso de Carol
espeficicamente, ela constrói o envolvimento com as práticas de fãs como um dos fatores que
a fizeram decidir por fazer o curso de Letras, na medida em que as atividades nos ambientes
online lhe permitiram “descobrir” (ou desenvolver) um gosto por questões linguísticas e
mesmo por tradução, seu trabalho atual. A aprendizagem nesse ambiente, tanto para ela
quanto para Lia e eu, é construída como interacional e motivante, com base na participação
concreta na comunidade de fãs, seja essa participação “visível” ou não. É interessante destacar
que Nadia também menciona o aprendizado da língua inglesa decorrente da leitura de fics
nessa língua, embora não de forma tão enfática.
As práticas de fãs discutidas aqui, portanto, são entendidas de diferentes formas pelas
participantes, e esse entendimento é interpretado a partir de interações situadas com cada uma
delas, nas quais minha posição como fã-pesquisadora é relevante para os significados
mobilizados e construídos. As construções acerca das práticas de fãs também envolvem
questões mais amplas de consumo e os novos letramentos advindos das novas tecnologias,
que permitem novas ações e modos de participação para essas fãs, apropriadas por cada uma
de forma particular.
Busquei, ao longo deste trabalho, discutir o universo de fãs em uma nova perspectiva
para os estudos brasileiros. Assim, são os significados contingentes e situados construídos
pelas fãs-participantes que são enfocados. Com isso, espero ter contribuído para os estudos
sobre esse tema e suas amplas possibilidades. As diversas ações nas quais as fãs deste
trabalho se engajam mostram alguns modos de apropriação das novas tecnologias, assim
como as diferentes formas de interação que existem nos ambientes online. O engajamento das
fãs com suas práticas mostra que é possível pensar novas formas de ser e agir que abram
espaços para todos(as) de forma colaborativa, respeitando diferenças e unindo semelhanças
em torno de interesses comuns, ainda que não sem conflitos. Além disso, essas práticas são
construídas como tendo diversos impactos positivos na vida cotidiana das participantes no que
diz respeito a identidades, letramentos e relacionamentos com outros(as), fãs ou não.
Ainda há muito a ser investigado dentro dessa temática, pois há múltiplas
possibilidades de ação de fãs, assim como múltiplas fãs (e não só adolescentes e jovens), que
podem ter entendimentos diferentes das participantes dessa pesquisa sobre suas práticas.
Estudar as práticas de fãs é relevante, afinal, por se tratar de práticas sociais cada vez mais
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populares e ubíquas na sociedade contemporânea, que envolvem diferentes modos de
interação, participação e letramentos que, ainda, são vistos como “triviais” pelos Discursos
hegemônicos do senso comum.
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Apêndice 1 – Convenções de transcrição
...

Pausa não medida

.

Entonação descendente

?

Entonação ascendente

,

Entonação intermediária, de continuidade

-

Parada súbita

sublinhado

Ênfase em som

[

Fala sobreposta

]

Som mais agudo que os do entorno

↑
((

))

Comentário do analista

“palavra”

Fala relatada

(...)

Trecho excluído

hahaha

Riso
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Apêndice 2 – Glossário de termos êmicos82
Archive of Our Own (AO3) – Arquivo virtual de fanfics de diversos fandoms, um dos mais
usados por fãs, criado e administrado por fãs.
Beta reader (ou só beta) – fã que lê a fanfic antes de ela ser publicada e ajuda a autora a
melhorar o texto. Funciona como um editor da história.
Cânone – Todos os eventos que acontecem explicitamente no fandom em relação a pessoas,
eventos, declarações, datas que aparecem na série, livro ou filme.
Fanart – arte produzida por fãs. Pode ser desenho, gráfico, manipulação de imagem (manip),
entre outros.
Fandom – O cânone, personagens, fanfiction e fãs de um determinado livro, filme, série, etc.
Também pode ser usado para se referir ao universo de fãs em geral.
Fanfiction.net (FF.net) – Arquivo virtual de fanfics de diversos fandoms, um dos mais usados
por fãs. Também dispõe de fóruns e recursos a escritoras.
Feedback – Comentário mandado por leitoras para a autora de uma fanfiction dando sua
opinião sobre a história. Esse feedback pode ser mais ou menos detalhado.
Femslash – Fanfiction que retrata o relacionamento romântico/sexual entre duas mulheres.
Gen – Fanfiction na qual não há foco em nenhum tipo de relacionamento romântico/sexual.
Het – Fanfiction que retrata o relacionamento romântico/sexual entre casal heterosexual.
Livejournal (LJ) – Rede social usada pelas fãs para postar fics, fanart, etc., assim como
discussões sobre diversos aspectos do fandom. Também permite a criação de comunidades.
Lurker – Participante “invisível” que lê as postagens de outras fãs mas não se manifesta com
suas próprias postagens.
Mary Sue – Personagem original feminina com características idealizadas, retratada como
excessivamente perfeita, e, por isso, considerada mal escrita. Geralmente associada a autoinserção de escritoras jovens no universo ficcional em questão.

82

Algumas das definições foram adaptadas de < http://expressions.populli.net/dictionary.html>, acessado em
11/7/2013.
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OTP (one true pairing) – Sigla para ‘um único casal’. Várias fãs demonstram preferência por
um pairing dentro do fandom, lendo e escrevendo fics somente sobre um casal específico.
Pairing – Personagens que são entendidos como tendo um relacionamento romântico/sexual.
Geralmente referido com o nome dos personagens com o sinal ‘/’ entre eles, ou com uma
abreviação do nome dos personagens. Também pode ser chamado de ship.
Slash – Fanfiction que retrata o relacionamento romântico/sexual entre dois homens.
Shipper – Abreviação de ‘relationshipper’, refere-se a uma pessoa que apoia/defende
determinado casal.
Shipping wars (ou fandom wars) – Disputas/brigas dentro de um mesmo fandom por fãs de
diferentes facções interpretativas, geralmente associadas a escolhas de pairings.
Tags – Forma de organização de diversos espaços online que facilita a navegação e busca.
Muito usado no LJ, Tumblr e AO3 como forma de agrupar fics e posts com o mesmo tema.
Tumblr – Rede social usada pelas fãs para postar fics, fanart, etc., assim como discussões
sobre diversos aspectos do fandom.
Yahoogroups – grupos de discussão do Yahoo, muito usado pelas fãs antes do surgimento das
redes sociais. As interessadas se inscreviam no grupo e tinha acesso, através do e-mail ou da
página do grupo, a todas as postagens dos membros.
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Apêndice 3 – Perguntas gerais das entrevistas
As entrevistas com as participantes tiveram caráter semi-estruturado. Três perguntas
gerais, apresentadas abaixo83, foram feitas a todas as participantes.
1. Como você começou a participar dos ambientes de fã?
2. De que forma você participa nesses ambientes?
3. O que você considera como positivo e negativo no fandom de maneira geral?
A maior parte das perguntas, no entanto, surgiu durante a interação em decorrência
dos assuntos que estavam sendo discutidos e foram, portanto, específicas para cada
participante.

83

O fraseado exato das perguntas foi um pouco diferente em cada entrevista; o reproduzido aqui é a ideia central
das perguntas.

