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RESUMO 

 

Neste trabalho, problematizamos a construção narrativa sobre a vida de uma pessoa real, 

destaque na mídia, em ficção, mediada a partir de produtos transmídias. Para isso, 

analisamos qualitativamente duas fanfictions do jogador de futebol brasileiro David Luiz, 

como também entrevistas aplicadas às autoras responsáveis pelas histórias. Chamadas 

fanfics ou simplesmente fics, fanfictions são ficções ligadas a expansões de universos 

narrativos criadas por fãs envolvidas em contextos de convergência midiática (JENKINS, 

2009; 2012). Publicadas de forma integral no site Social Spirit, Diário de uma Iniciante em 

Copa do Mundo e sua continuação, Diário de uma Iniciante em Champions League, 

constroem a narrativa ficcional de uma jornalista, Fernanda Moraes, que, devido ao seu 

trabalho na cobertura da Copa do Mundo 2014, envolve-se amorosamente com David Luiz, 

atuante na competição. As histórias se espalham por diferentes espaços virtuais de interação, 

o que aponta para a ideia de obras em andamento de Busse e Hellekson (2006) sobre as 

fanfics. Além disso, percebemos que não são apenas as narrativas que se expandem, mas o 

contato das leitoras fãs do jogador com as competições esportivas às quais os enredos se 

referem, citadas como produtos transmídias (COSTA, 2015). Constatamos que não foi 

unicamente o interesse de fã pelo jogador que motivou a escrita das fics, mas pelo próprio 

mundo do futebol, pelas fanfictions em si e pelos espaços de interação com as leitoras. As 

fanfics estudadas são entendidas como mediações entre ficção e realidade e nos levam a 

abordar a ideia de narrativas pessoais midiatizadas (ESCOSTEGUY, 2011) e a 

problematizar por meio delas a consideração de Silverstone (1999) sobre a onipresença da 

mídia nas nossas vidas cotidianas. Assim, discutimos as relações entre fanfic, cultura de fãs, 

mídia e narrativas. 

 

Palavras-chave: Fanfictions, Cultura de fãs, David Luiz, Futebol, Narrativas, Mediações. 
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ABASTRACT 

 

In this work, we question the narrative construction of the life of a real person featured in 

the media in fiction, mediated from transmídias products. We do a qualitative analysis of 

two fanfictions of the brazilian soccer player David Luiz, as well as the interviews applied 

to the authors responsible for those stories. Also called fanfic or simply fic are fictions linked 

to expansions of narrative universes created by fans involved in media convergence contexts 

(Jenkins, 2009; 2012). Published in full in the site Social Spirit, Diário de uma Iniciante em 

Copa do Mundo and its sequel, Diário de uma Iniciante em Champions League, build a 

fictional account of a journalist, Fernanda Moraes, who, because of her work  of coverage 

the World Cup in 2014, she gets involve lovingly with David Luiz, it played in the 

competition. The stories spread through different virtual spaces of interaction, which points 

to the idea of work in progress of Busse and Hellekson (2006) about fanfics. Also, we realize 

that not only are the stories that expand, but the contact of the readers and player’s fans with 

the sports competitions to which the plots refer cited as transmedia products (COSTA, 2015). 

We found that it was not only the interest of fan by the player who led the writing of the fic, 

but by the very world of soccer, the fanfiction itself and the spaces of interaction with 

readers. The fanfics studied are understood as mediations between fiction and reality and 

lead us to approach the idea of mediatized personal narratives (ESCOSTEGUY, 2011) and 

problematize through them the consideration of Silverstone (1999) on media omnipresence 

in our everyday lives. Thus, we discuss the relationship between fanfic, culture fans, media 

and narratives. 

 

Keywords: Fanfictions, fans of Culture, David Luiz, Soccer, Narratives, mediations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No segundo semestre de 2014, após a Copa do Mundo que aconteceu no Brasil de 12 

de junho a 13 de julho do mesmo ano, tínhamos a intenção de analisar a cobertura narrativa 

da competição a fim de apresentar os resultados no Seminário Internacional em Megaeventos 

Esportivos (SIME), organizado pelo Laboratório de Estudos em Educação Física, Esporte e 

Mídia (LEFEM) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O evento 

aconteceu de 17 a 19 de novembro de 2014. Estávamos interessados em observar outras 

formas de narrar o evento midiático (HEPP; COULDRY, 2010), além das notícias esportivas 

já tradicionais, o que nos levou a pesquisar sobre fanfictions. 

Chamadas fanfics ou fics e baseadas na admiração e no culto que os fãs desenvolvem 

por narrativas originais e personagens presentes em séries televisivas, filmes e livros, por 

exemplo, as fanfictions podem ter como foco personalidades reais, em geral em destaque na 

mídia, como as celebridades. A partir do afeto (GROSSBERG, 2001; HILLS, 2015) por 

cantores, atores, atletas e outras personalidades que possuem reconhecimento social, fãs 

desenvolvem histórias que expõem o imaginário sobre aquela personalidade, tanto de uma 

perspectiva individual, uma vez que são expressões dos autores em si, quanto social, pois 

são construídas coletivamente, uma vez que compartilhadas em redes sociais através de 

capítulos e colocadas para a discussão e participação de outros leitores fãs do objeto que 

gerou aquele novo texto.  

Na nossa pesquisa pelas fanfictions inspiradas em jogador de futebol atuante na Copa 

2014, menos de quatro meses após o encerramento da competição, deparamo-nos com uma 

série de ficções, principalmente no site Social Spirit1, as quais tinham esses atletas como 

personagens principais. As temáticas das histórias, em geral, eram baseadas em relações 

amorosas. Havia enredos com teor erótico bastante forte, com narrações detalhadas de cenas 

de sexo envolvendo, além de personagens completamente fictícios, casais formados por 

jogadores em destaque na Copa, tanto brasileiros quanto de outras seleções. E o que possuía 

o maior número de histórias era o zagueiro brasileiro David Luiz. 

Nosso interesse foi atraído então por uma série de narrativas que transformavam em 

ficção as vivências do jogador durante a Copa do Mundo 2014. Nas histórias criadas, na 

maioria das vezes, ele estava envolvido com relações afetivas ora apenas românticas, ora 

chegando ao erótico-pornográfico. Em algumas dessas narrativas, desenvolvia relações 

                                                           
1 Disponível em <www.spirit.com.br>. Acesso em 10 de fevereiro de 2016. 
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homoeróticas com outros jogadores que atuaram na Copa 2014, como Bernard Duarte, 

brasileiro, e James Rodriguez, colombiano.  

Ao realizarmos a leitura das fics nesses grupos, duas delas nos apresentaram 

características que despertaram mais ainda nosso interesse de pesquisa: Diário de uma 

Iniciante em Copa do Mundo e Diário de uma Iniciante em Champions League, de autoria 

de Fernanda Medeiros e Adelina Barbosa, as quais citaremos como Medeiros e Barbosa. Às 

fanfictions, como se tratam de histórias relacionadas, sendo a que se refere a Champions 

League uma continuação da primeira, vamos nos referir como Diário 1 e Diário 2.  

As duas fics, postadas de forma integral no Social Spirit, constroem na ficção um 

romance entre o personagem David Luiz e a jornalista Fernanda Moraes (inspirada na 

jornalista Fernanda Gentil, como descreveremos no capítulo 4 desta dissertação). As duas 

narrativas têm classificação de leitura de 16 anos ou mais e não apresentam cenas 

pornográficas, apenas insinuações de sexo.  

Tendo como pano de fundo inicial a Copa do Mundo 2014, a história se expande e 

tem sua continuação vinculada à Champions League, competição esportiva entre os clubes 

europeus. Além disso, constrói como personagem principal uma jornalista que faz a 

cobertura noticiosa da Copa do Mundo e, devido à aproximação com David Luiz e uma já 

existente admiração de fã por ele, acaba se envolvendo amorosamente com o jogador. 

A história chamou nossa atenção por abordar no seu enredo um contexto midiático 

bem expressivo, com a jornalista atuando na internet e participando de programas televisivos 

como convidada especial, em razão do sucesso alcançado pelos textos que compartilhava no 

outro espaço. Trazia ainda uma relação de fã como central para o desenvolvimento do 

romance. Para completar, a Diário 1, no início da pesquisa, já aparecia entre as do jogador 

David Luiz mais populares no Social Spirit. Ao final do nosso levantamento de dados, em 

10 de fevereiro de 2016, era a mais curtida e mais comentada entre as fanfics do zagueiro 

compartilhadas no site, com 653 curtidas e 1.077 comentários. A segunda temporada 

ocupava a quinta colocação de popularidade, com 502 curtidas e 2.007 comentários, quase 

o dobro de comentários da primeira. 

As fanfics Diário 1 e Diário 2, portanto, despertaram nosso interesse para 

investigarmos de forma mais detalhada como se dá o processo de construção narrativa 

ficcional mediada por produtos transmídias. Além disso, de forma secundária, quais as 

motivações para a escrita e difusão de uma fanfiction baseada em uma celebridade, 

considerando assim a perspectiva das fãs produtoras de conteúdo inseridas em um mundo 



14 
 

em que as mídias ocupam espaços e importâncias cada vez maiores nas nossas vidas 

(SILVERSTONE, 1999).  

Envolvidas em um contexto midiático que lhes permite acesso a informações 

variadas sobre David Luiz, tanto através dos meios de comunicação tradicionais quanto de 

redes sociais oficiais do zagueiro, as fãs se engajaram ao ponto de se apropriarem da imagem 

e das informações sobre o jogador, como também dos eventos esportivos dos quais ele 

participa. Todos esses elementos são transformados em material para novas histórias, que 

passam a ser consumidas por outras fãs, em processos constantes de mediações (MARTIN-

BARBERO, 2003). 

Desse modo, nosso objetivo principal é problematizar, com base nas fanfictions 

Diário 1 e Diário 2, o processo de construção narrativa ficcional sobre a vida de uma pessoa 

real, o jogador de futebol David Luiz, mediada a partir de produtos transmídias.  

De forma específica, procuramos entender como as fãs são motivadas a passar de 

uma audiência de uma celebridade que admiram, no caso o jogador de futebol David Luiz, 

a autoras que produzem narrativas fictícias sobre a vida dele, através das fanfictions. 

Procuramos investigar também como se dá o exercício transmidiático de circulação de 

informações e conteúdos através das fanfictions, seus espaços de compartilhamento e os 

veículos de comunicação responsáveis pela cobertura midiática da Copa do Mundo e da 

Champions League. Por último, queremos entender como isso se vincula aos processos de 

mediação entre ficção e realidade a partir do trabalho das fãs. 

De acordo com Heinz (2014), por não se basear em histórias originais, a real person 

fanfic, como ela denomina as fanfictions baseadas em pessoas reais, inserem-se em um grupo 

ainda mais marginal do que as histórias sobre Harry Potter, por exemplo, sendo por alguns 

consumidores de fanfics até considerado um tipo menor de produção. Talvez por esse 

motivo, ainda é rara a produção acadêmica sobre esse grupo particular de fic, o que 

verificamos no nosso levantamento dos trabalhos feitos sobre o tema.  

 

Denominadas Real Person Fics, algumas trazem histórias ficcionais envolvendo 

pessoas reais, notadamente famosos: qualquer indivíduo com destaque na mídia 

cujas atitudes possam gerar interesse por um certo grupo de pessoas pode ser 

transformado em personagem de uma dessas fanfics, desde apresentadores de TV, 

passando por membros de famílias reais, jogadores de futebol, mas principalmente 

atores e músicos (HEINZ, 2014, p. 47). 

 

As pesquisas sobre fanfiction, em geral, apresentam as fics como resultado da leitura 

de obras ficcionais originais, muitas vezes, sem mesmo fazer referência às histórias 
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produzidas por fãs de ídolos da música, da televisão, atletas e outros. Reis (2011), por 

exemplo, pontua que a sua pesquisa é sobre a autoria na rede, mais especificamente, sobre 

leitores de histórias originais que decidem recontá-las, continuando o enredo ou modificando 

a narrativa.  

Ao indagar o que leva parte do público consumidor da cultura de massa, os fãs, a 

participarem do fenômeno fanfiction, seja como escritor ou apenas como leitor, Siqueira 

(2008) também focaliza os produtores de fics que se baseiam em universos ficcionais 

originais. Já Martins (2014) voltou sua investigação à recepção, nas fanfictions, das histórias 

de Harry Potter e da Saga Crepúsculo, também narrativas originais a partir das quais outras 

são geradas por seus fãs. 

Tais informações justificam nosso interesse em pesquisar esse tipo de fanfiction, 

visto se constituir um campo de estudo ainda não muito explorado, mas que merece ser 

desenvolvido em razão das problematizações relacionadas à relação com a mídia e com as 

celebridades, o que, como pontua Jenson (2011) em seu estudo sobre fãs, pode nos ajudar a 

entender as formas de produção de sentido da nossa contemporaneidade. 

Além disso, em uma publicação da Forbes Brasil sobre as 100 celebridades mais 

importantes do Brasil em 20142, quem liderava era o jogador brasileiro Neymar Júnior, 

também atuante na Copa 2014. Um dos critérios foi o número de menções a ele na mídia 

brasileira (120 mil menções) e os números de seguidores nas redes sociais (48,5 milhões só 

no Facebook). Na mesma lista, David Luiz aparecia em segundo lugar, mas no nosso 

levantamento no site Social Spirit, foi o jogador que apresentou o maior número de fanfics. 

Esses dados também justificam a realização do nosso trabalho, que procura, através do 

estudo de fanfictions inspiradas no jogador David Luiz, explorar as formas de produção de 

sentido hoje em contextos midiáticos participativos, focando as narrativas como forma de 

materializar as relações entre mídia e celebridades e de criar outras realidades desejadas por 

seus fãs. 

Desse modo, tomamos como base teórica para a nossa pesquisa questões relacionadas 

aos estudos culturais, com foco nas investigações sobre fanfictions, fãs e a relação com a 

cultura participativa, sem deixar de abordar discussões sobre celebridades, futebol, eventos 

midiáticos e a presença da mídia através da ideia de midiatização e mediação, considerando 

assim as relações narrativas entre ficção e realidade. 

                                                           
2 Disponível em < http://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/noticias/forbes-lanca-lista-de-celebridades-
mais-poderosas-do-brasil>. Acesso em 10 de fevereiro de 2016. 
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1.1 AS ESCOLHAS METODOLÓGICAS 

 

O trabalho aqui desenvolvido, assim, configura-se uma pesquisa empírica de tipo 

predominantemente qualitativo. Segundo Fragoso et al (2013, p. 67), “a pesquisa qualitativa 

visa a uma compreensão aprofundada e holística dos fenômenos em estudo e, para tanto, os 

contextualiza e reconhece seu caráter dinâmico, notadamente na pesquisa social”. É essa a 

perspectiva que adotamos, a fim de problematizarmos o processo de construção narrativa 

mediada por produtos transmídias nas fanfictions Diário de uma iniciante em Copa do 

Mundo e Diário de uma iniciante em Champions League, que tomam como fonte de 

inspiração o jogador David Luiz. 

A investigação se pauta em uma análise do conteúdo das narrativas das fics Diário 1 

e Diário 2 e das entrevistas semiestruturadas aplicadas às autoras das duas histórias, 

Medeiros e Barbosa, e de outras fics que têm como inspiração o jogador David Luiz.  

Antes de definirmos quais histórias seriam analisadas e a fim de encontrarmos as 

autoras a serem entrevistadas, fizemos uma netnografia não participativa em grupos digitais 

de fãs do jogador, o Social Spirit e o grupo no Facebook “Fãs do David Luiz”, com mais de 

5 mil integrantes. 

Segundo Amaral et al (2008), a netnografia deriva da etnografia, método originário 

da antropologia, consistindo no desenvolvimento de técnicas que permitem a inserção do 

pesquisador na comunidade em que se encontra seu objeto de estudo, com o qual ele entrará 

em contato intrassubjetivo. Além disso, leva em consideração “as práticas de consumo 

midiático, os processos de sociabilidade e os fenômenos comunicacionais que envolvem as 

representações do homem dentro de comunidades virtuais” (AMARAL ET AL, 2008, p. 35). 

Como afirma Lopes (2005), é o objetivo do trabalho, aliado à problemática, que 

devem nortear a escolha e o uso das técnicas de amostragem. A partir da observação das 

redes sociais citadas anteriormente e dos objetivos de pesquisa já mencionados, fizemos uma 

seleção intencional das fanfics Diário de uma iniciante em Copa do Mundo e Diário de uma 

iniciante em Champions League. O contexto dos eventos esportivos e da presença midiática 

nessas histórias, que traçam um romance entre um jogador de futebol e uma jornalista, nos 

pareceu apropriado para problematizarmos as relações de fãs, autoras de fanfictions, mundo 

do futebol, jogadores como celebridades e o estudo de mídias.  
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Assim, são analisadas as narrativas das fanfictions selecionadas, seus modos de 

compartilhamento e as entrevistas com suas autoras. Entramos em contato com elas através 

do Social Spirit. Primeiramente, conversamos com Medeiros, que rapidamente respondeu à 

mensagem deixada por nós no site. Ela nos concedeu então a primeira entrevista, através de 

email, no dia 21 de agosto de 2015. Já em 2016, no dia 30 de janeiro, fomos a Mossoró-RN, 

cidade vizinha a Upanema-RN, onde ela reside, para entrevistá-la pessoalmente. No dia 3 de 

fevereiro, a autora ainda respondeu a mais algumas perguntas através do aplicativo Whats 

App. 

O contato com Barbosa foi mais rápido. Munidos de uma série de informações sobre 

a narrativa, espaços e formas de compartilhamento, desejávamos perceber as impressões dela 

sobre as questões principais investigadas. Ela respondeu a perguntas abertas enviadas por 

email nos dias 31 de janeiro de 2016. Através das entrevistas, descobrimos que as duas 

autoras escrevem juntas há cerca de 10 anos. Elas se conheceram em uma comunidade virtual 

de fã na rede social Orkut e, em 2015, publicaram um livro baseado em outra fanfic que 

haviam escrito, inspirada em integrantes de bandas de rock, o que reforça a problematização 

que decidimos pesquisar e será abordado com mais detalhes no capítulo quatro dessa 

dissertação.  

Além da entrevista com as autoras das fanfics selecionadas para serem analisadas 

nesta dissertação, antes de definirmos com exatidão o que iríamos pesquisar, fizemos outras 

quatro entrevistas com autoras de fics baseadas em David Luiz. A intenção era ampliarmos 

um pouco o entendimento acerca do que as leituras teóricas vinham nos trazendo para 

definirmos os objetivos e focos da nossa pesquisa.  

Isso porque não poderíamos desconsiderar que, ao pesquisarmos as fanfictions de 

David Luiz, encontramos um grande número de fãs do jogador reunidos em grupos de 

Facebook, Fan Pages, Tumblrs, como também em grupos de Whats App, o que nos 

confirmou a existência de fandoms constituídos em torno do zagueiro. O termo fandom 

deriva da junção das palavras inglesas fan e kingdom, fã e reino, em tradução livre, referindo-

se às comunidades de fãs (JENKINS, 2009).  

Muitas dessas comunidades são utilizadas para o compartilhamento de fanfictions. 

Percebemos então as fics relacionadas a esse mundo de fãs em interação e, por esse motivo, 

as classificamos como redes de sociabilidade, inspirados na forma com que Antunes (2004) 

se refere às práticas dos torcedores de futebol. Hills (2015) chama nossa atenção para o fato 
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de que as comunidades de fãs se desenvolvem em variados contextos e de diferentes formas. 

Assim, ao invés de defini-las, deveríamos procurar entender como são realizadas. 

Desse modo, a partir da inserção no site Social Spirit e no grupo do Facebook “Fãs 

de David Luiz”, com mais de 5 mil integrantes, entramos em contato com um total de seis 

autoras de histórias sobre o jogador. O grupo foi escolhido em razão de ser um dos que 

possuía o maior número de integrantes quando nos referimos a essa rede social. Já o Social 

Spirit era o espaço de compartilhamento das histórias que já vínhamos lendo. N aproxima 

página, temos uma tabela com informações gerais sobre as entrevistadas. 

 

Tabela 1: lista de autoras de fanfictions entrevistadas 

Nome/profissão Idade Cidade Canal de contato 

Fernanda Medeiros, 

escritora 

23 anos Upanema-RN Social Spirit – 

entrevista 

presencial, 

perguntas enviadas 

por email e Whats 

App 

Adelina Barbosa, 

escritora 

21 anos Belo Horizonte-MG Social Spirit – 

perguntas enviadas 

por email 

Laura Luíza Lima, 

estudante 

15 anos Goiânia-GO Anime Spirit – 

perguntas enviadas 

por email 

Entrevistada 1 (não 

quis se identificar), 

estudante 

17 anos Porto Alegre-RS Grupo de Facebook 

Fãs do David Luiz, 

perguntas enviadas 

por email 

Marcely Almeida, 

designer 

24 anos Curitiba-PR Grupo de Facebook 

Fãs do David Luiz, 

perguntas enviadas 

por email 
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Maria Eduarda 

Amaral, estudante 

14 anos Goiânia-GO Grupo de Facebook 

Fãs do David Luiz, 

perguntas enviadas 

por email 

  

Como citado, fazemos uma análise do conteúdo das fanfictions e das respostas às 

entrevistas aplicadas. Assim, no próximo capítulo da dissertação, fazemos uma discussão 

geral sobre as principais características das fanfictions, como também abordamos questões 

relacionadas à cultura dos fãs e do futebol. A respeito das fics em si, falamos a partir de 

Vargas (2005), Jenkins (2009, 2012), Busse e Hellekson (2006), Driscoll (2006), além de 

dissertações de mestrado sobre o tema, como as desenvolvidas por Siqueira (2008) e Martins 

(2013).  

A respeito de fãs e convergência midiática, consideramos as perspectivas de Jenkins 

(2009; 2012), Hills (2015), Jenson (2001) e Grossberg (2001), como também Lemos e Lévy 

(2010). As referências a celebridades, jogadores e o mundo do futebol são discutidas 

tomando como base França (2014), Simões (2014) e Weber (1963). O futebol como um dos 

ícones de brasilidade é abordado a partir de Antunes (2004) e a relação com os eventos 

midiáticos esportivos através de Hepp e Couldry (2010). 

No capítulo três, além de discutirmos questões referentes a narrativas e aos 

entrelaçamentos entre ficção e realidade com base em Bruner (1997; 2001), Brockmeier e 

Harré (2003) e Eco (1994), fazemos relações com o conceito de mediações a partir de 

Martin-Barbero (2013) e Morin (2009), abordando as aproximações entre o folhetim e as 

fanfictions e falando um pouco mais especificamente sobre a ligação entre romance e 

erotismo como uma das principais características das fanfics, o que é discutido por Driscoll 

(2006). Ao abordarmos as narrativas, fazemos referência ainda às considerações de 

Escosteguy (2011) sobre o que ela designa como narrativas pessoais midiatizadas, 

reforçando as ideias de mediações e midiatizações e trazendo também as contribuições de 

Silverstone (1999) sobre o assunto. 

O último capítulo é dedicado à apresentação dos dados levantados sobre as 

fanfictions inspiradas em jogador de futebol encontradas no Social Spirit. Mais 

especificamente, à análise das fanfics Diário 1 e Diário 2, dos conteúdos encontrados nos 

seus espaços de compartilhamento e das entrevistas as suas autoras. Neste capítulo, 

consideramos três categorias principais para direcionarmos nossas discussões: convergência 
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midiática, fãs e narrativas midiatizadas. Todas elas são problematizadas nos próximos dois 

capítulos. 
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2 FANFICTIONS, FÃS E FUTEBOL  

 

De acordo com Vargas (2005), as fanfics são obras de caráter ficcional que resultam 

do trabalho e da dedicação espontâneos de seus autores fãs. Segundo ela, estão relacionadas, 

em geral, a produtos da indústria do entretenimento. É o que nos aponta também Jenkins. 

Para ele, as fics se referem a “histórias originais e romances ambientados nos universos 

fictícios de séries de TV, filmes, quadrinhos, games e outras propriedades midiáticas 

favoritas” (JENKINS, 2012, p. 13).  

Os autores de fanfictions exploram os potenciais não aproveitados nas histórias que 

leem ou assistem. A princípio receptores dos conteúdos, os fãs engajam-se de tal forma que 

passam a construir novas maneiras de recepção e consumo midiático. A partir do afeto pelos 

personagens, cenários ou pelas situações ficcionais envolvidas, eles reescrevem as histórias, 

algumas vezes modificando as características originais dos personagens, o tempo ou o 

cenário da narrativa; em outras, dando continuidade às intrigas interrompidas pelos autores 

originais, ou mesmo explicando o que aconteceu antes do momento em que aquela narrativa 

passou a ser contada. Há, então, a expansão do universo narrativo, seja sobre a trama 

desenvolvida ou sobre as formas de contato do receptor com aquela ficção, ao consumo que 

ele faz daquele objeto. 

As pesquisas sobre fanfictions apontam para um predomínio feminino nessa prática 

de fãs. Na pesquisa realizada por Vargas (2005), por exemplo, de 42 questionários 

respondidos por autores de fics, 40 eram mulheres. Martins (2013) também destaca esse fato. 

Durante as entrevistas realizadas por ela para sua dissertação de mestrado, foi apurado que 

a faixa etária das autoras de maior sucesso e das que comentam com maior frequência as 

histórias era de 18 a 39 anos, a maioria casada e mãe, moradoras de diversas regiões do 

Brasil, com uma autora de Portugal. “Há, portanto, uma clara clivagem de gênero no 

fenômeno, ou seja, um mundo de mulheres” (MARTINS, 2013, p. 73).  

Ainda sobre o público envolvido com as fanfictions, Vargas (2005) cita que é 

possível perceber uma grande quantidade de escritoras jovens, algumas com treze anos. 

Baseada nos estudos de Jenkins (2009; 2012), ela comenta que “os autores e leitores 

responsáveis pela existência da fanfiction são constituídos, majoritariamente, de mulheres, 

brancas, pertencentes às classes médias, com idades variando da pré-adolescência à idade 

madura” (VARGAS, 2005, p. 45).  
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No levantamento do material analisado nesta dissertação, encontramos apenas 

autoras. Por esses motivos, a partir de agora, vamos nos referir às pessoas que escrevem e 

leem fanfictions sempre no sexo feminino. 

Jenkins (2012) comenta que, a cada ano, fãs escrevem milhares de histórias, 

inspiradas por centenas de textos midiáticos. Essas escritoras geralmente são amadoras, 

motivadas pelo amor aos objetos que lhes inspiram. As novas narrativas, assim, envolvem 

cenários, personagens, tramas anteriormente desenvolvidos no original, no entanto, sem o 

objetivo de obter lucro com essa prática, nem tampouco quebrar direitos autorais de seus 

criadores. Jenkins (2012), então, aborda esse trabalho como exemplo vívido de leituras 

críticas e criativas. 

Com isso, podemos nos referir à diferença que Eco (1994) faz entre usar e interpretar 

um texto. Esta ação está ligada a abstrair da obra os significados dados no próprio contexto 

narrativo e discursivo. Aquela ocorreria quando os leitores se apropriam da matéria de sua 

leitura obtendo significados outros, a partir do cruzamento com suas experiências de vida e 

leituras. As praticantes de fanfictions seriam leitoras, assim, que usam o texto, mesmo que 

esse uso seja precedido pela interpretação. Mais que isso, são leitoras que usam os textos 

que admiram de forma crítica ou criativa, como caracterizou Jenkins (2012).  

Há, então, uma expansão do universo narrativo, seja sobre a trama desenvolvida ou 

sobre as formas de contato do receptor com aquela ficção, ao consumo que ele faz daquele 

objeto, o que fez Busse e Hellekson (2006) considerarem as fanfictions como exemplos de 

“work in progress”, ou “obras em andamento”. A expressão, de acordo com as autoras, é 

utilizada no mundo das fanfictions para designar ficções em processo de escrita e, por isso, 

não completas. Para elas, a noção de obra em andamento nos lembra a intertextualidade 

própria dos discursos dos fãs, o que, para as duas, gera um certo apagamento do autor a fim 

de se criar o espaço compartilhado do fandom. O termo traduziria a possibilidade de os fãs 

se engajarem com textos abertos que convidam a darmos respostas, dividirmos a autoria e 

organizarmos um senso de comunidade. 

Dessa forma, segundo as autoras, toda história de fã seria um tipo de obra em 

andamento, mesmo quando a história está concluída. Isso porque, quando finalizada e 

publicada, as histórias ficam expostas para os comentários e críticas das leitoras. Assim, a 

obra em andamento das autoras dá lugar à obra em andamento das leitoras, momento em que 

novos níveis de discursos produzem engajamento e respostas tanto negativas quanto 

positivas. Com isso, a comunidade de fãs cria uma interpretação comum (porque 
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compartilhada entre eles), na qual um grande número de potenciais significados, sentidos e 

resultados coexistem e podem se contradizer.  

Em sua pesquisa, Martins (2013) destaca a importância da troca de ideias entre 

autoras e leitoras de fics. Segundo ela, o fato de as histórias serem postadas em capítulos à 

medida que vão sendo escritas, recebendo a contribuição das leitoras através das reviews 

(como são chamados os comentários dos leitores no mundo fanfiction) estimula a formação 

de um público habitual. Em suas interações, autoras e leitoras conversam tanto sobre o 

conteúdo das narrativas, os personagens originais e reconstruídos, os cânones (como é 

referida a história original nas fanfictions; seu oposto é o fanon, a história alternativa gerada 

a partir da primeira), como também sobre a vida pessoal das ficwritters (como a pesquisadora 

denomina as escritoras).  

Assim, os discursos são construídos a partir da interação entre os sujeitos. Martins 

(2013) demarca quatro padrões presentes na sua análise das interações visíveis nas 

fanfictions: “o início da interação; a importância da interação com a autora e entre leitores; 

a demarcação da posição de autora; a relação de reciprocidade e os conflitos” (MARTINS, 

2013, p. 78).  

Dessa maneira, as histórias iniciam quase sempre com um comentário da autora 

explicando resumidamente do que trata a fic e solicitando as opiniões das leitoras. Por sua 

vez, os comentários das leitoras – considerados um dos indicativos de qualidade das fanfics 

– em geral são elogiosos e muitos deles apelam para que as ficwritters postem logo novos 

capítulos. “Elas sinalizam que sabem da importância dos comentários e dos elogios desde o 

início da história” (MARTINS, 2013, p. 80).  

No entanto, em relação aos conflitos, é encontrada também nos reviews das 

fanfictions a prática do flame, ato de provocar intrigas e discussões exacerbadas, 

estabelecendo conflitos nos ambientes online. Os praticantes dos flames podem inclusive 

chegar a ser banidos pelos gerenciadores dos sites ou terem suas postagens censuradas 

dependendo do conteúdo. 

Além disso, a pesquisadora percebeu uma necessidade de muitas leitoras se 

afirmarem como autoras nos comentários das histórias lidas, uma vez que, nesses espaços, 

os papéis de leitora e escritora são bastante cambiáveis e aquela que lê, geralmente, também 

escreve histórias. Com isso, apesar de Busse e Hellekson (2006) apontarem para o 

apagamento da noção de autor, Martins (2013) chama a atenção para uma preocupação das 
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participantes do site em se afirmarem como autoras, o que seria, segundo ela, referência a 

um lugar de maior prestígio. 

Sobre a relação entre autor e leitor, Bakhtin (1997) fala que as fronteiras dos 

enunciados são determinadas pela alternância dos sujeitos que falam, ou seja, pela 

alternância dos locutores. Isso porque todo enunciado é composto por um começo e um fim 

absolutos. Antes do início, há os enunciados que o antecederam e, depois do seu fim, há o 

que ele chama de “enunciados-respostas” dos outros, o que ajuda a construir a noção de 

dialogia. Todo locutor, desse modo, terminaria seu enunciado para dar lugar à compreensão 

responsiva de outro. Essa compreensão, como já citamos, pode ser expressada como um 

novo texto ou mesmo como uma aceitação ou objeção internas.  

Destaca-se a necessidade, portanto, de diferentes sujeitos no processo, já que a 

alternância de falas pressupõe o outro. Segundo Bakhtin (1997), a transferência é marcada 

por uma espécie de “dixe”, que é percebido pelo ouvinte como sinal de que o locutor 

terminou e essa é a sua vez de fala. Com a alternância de falas, há então o que ele chama de 

acabamento do enunciado. O “dixe” funciona como uma marca de conclusão da fala por 

parte do locutor, de fim do enunciado, e um chamamento à resposta do ouvinte (ou leitor). 

Assim, para ele, o critério mais importante de acabamento do enunciado é a possibilidade de 

responder, “de adotar uma atitude responsiva para com ele” (BAKHTIN, 1997, p. 299). 

Como consequência disso, Bakhtin (1997) afirma que um enunciado está ligado não 

apenas aos que lhe antecederam, mas também aos que lhe sucedem na cadeia da 

comunicação verbal. Ele reconhece que, no momento de construção do texto, esses elos 

ainda não existem. No entanto, o enunciado é desenvolvido, desde o início, em função de 

uma eventual “reação-resposta” e, nesse sentido, vê-se destacado novamente o papel do 

outro para a existência da comunicação verbal. Para o linguista, todo enunciado se elabora 

para ir ao encontro de novas respostas, ou novos enunciados. É nesse ponto que visualizamos 

o elo com os textos futuros.  

A importância da interação nos espaços de compartilhamento de fanfictions, citada 

por Martins (2013), nos leva a destacar o conceito de dialogia discutido por Bakhtin (1997). 

As marcas de conclusão de fala e de chamamento para a resposta, segundo a leitura que 

fazemos da pesquisa realizada por ela, são bastante demarcadas nas fanfics. Dessa maneira, 

o elo com os textos futuros são facilmente detectados nas mensagens de encerramento de 

capítulos de fics, em que as autoras fazem questão de pedir os comentários das leitoras e o 
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número de mensagens recebidas é interpretado como sinal de qualidade da história, segundo 

Martins (2013). 

Corroborando com o aspecto interativo na produção das fanfictions, no artigo “Outras 

histórias possíveis”, Brunella França (2014) aproxima as fanfics à ideia de literatura menor 

desenvolvida por Delleuze e Guatarri (2003), uma vez que permitiria a expressão de visões 

políticas e sociais, além de ter entre suas características uma noção de coletividade. “Uma 

literatura menor não é de uma língua menor, mas antes a que uma minoria faz em uma língua 

maior” (DELLEUZE; GUATARRI, 2003, p. 25). Ou seja, é a possibilidade de expressão de 

minorias dentro de sistemas que já canonizaram os modelos e as vozes tidos como ideais: as 

dos autores já reconhecidos.  

Assim, Brunella França (2014) cita as três características principais com as quais os 

pensadores definem a literatura menor a fim de mostrar como podemos relacioná-la à prática 

das fanfictions. A primeira seria a desterritorialização, o tirar do lugar comum às grandes 

literaturas já consagradas. A segunda é a propensão ao político – não são os dramas 

individuais que são focalizados, mas eles ligados a questões comerciais, econômicas, 

burocráticas, a valores morais sedimentados pela sociedade, a um viés político. A terceira 

característica seria o valor coletivo dessas produções. Essa literatura teria o papel de uma 

enunciação coletiva, política, talvez até revolucionária, para Delleuze e Guatarri (2003). 

Sendo assim, retomando a questão do predomínio de autoras mulheres nas 

fanfictions, Brunella França (2014) demonstra como isso pode ser traço da presença da 

minoria ao apresentar uma pesquisa realizada por Regina Dalcastagnè (apud FRANÇA, 

2014), que analisou o catálogo de três grandes editoras brasileiras – Companhia das Letras, 

Rocco e Record –, no período de 1990 a 2004, e percebeu que 72,7% dos romances 

brasileiros são escritos por homens, sendo 93,9% deles brancos. 

Já em relação ao teor coletivo da literatura menor, para Delleuze e Guatarri (2003, p. 

28), “não há sujeitos, há apenas agenciamentos coletivos de enunciação – e a literatura 

constrói esses agenciamentos”. Haveria então a criação de uma espécie de solidariedade 

ativa. Tais agenciamentos entre leitores e escritores, como destaca França (2014), permitem-

nos, então, a visão de uma série de outros mundos possíveis para as histórias que nos são 

contadas, além da quebra da dicotomia entre leitor/autor, receptor/produtor. 

Busse e Hellekson (2006) comentam sobre as variadas formas da colaboração 

acontecer quanto à autoria de fanfictions. Em alguns casos, antes de publicar a história, as 

autoras a submetem às beta readers, que são as responsáveis por revisar a gramática, a 
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ortografia, o estilo, a estrutura e até mesmo o enredo das tramas. Em outras situações, as 

próprias autoras das fanfictions revisam a escrita de acordo com as críticas encontradas nos 

comentários dos capítulos, à medida que são postados.  

Existem ainda as que se valem de coautoras, explicitando-as nas informações gerais 

sobre a história, ou mesmo da autoria compartilhada. As pesquisadoras explicam, assim, que 

a fanfiction é resultado da colaboração e da resposta não só ao texto origem, mas ao contexto 

cultural em que ela está inserida. Segundo elas, a maioria das escritas passou por algum tipo 

de crítica, seguida de revisão.  

No mundo das fics, a autora é quase sempre representada através de um nome fictício, 

que Vargas (2005) chama de pen-name. Apesar do caráter interativo e colaborativo de 

construção das fics e do intercâmbio entre os lugares de leitora e autora, de acordo com a 

pesquisa feita por Martins (2013), a figura do autor é bastante valorizada, inclusive como 

caráter de distinção e prestígio, como já observado. 

Diante desses apontamentos, percebemos a complexidade do tema da autoria em 

relação à construção e ao debate das fanfics. Bakhtin (1997), ao falar sobre a dialogia, 

questiona sobre a figura do autor e sua expressividade. Ao se perguntar se poderíamos falar 

de uma imagem do autor, ele comenta que esse é um tipo especial, distinto das outras 

imagens de uma obra, pois seria o responsável pela sua própria criação, sendo considerado 

assim como o portador de um princípio representativo.   

Em publicação sobre autoria em rede, Cintra Martins (2014) fala sobre um 

deslocamento do sentido de autoria nos dias atuais, o que colocou em crise, inclusive, a 

legislação sobre o direito autoral. Segundo Jenkins (2012), alguns fãs adotaram o termo 

“Obras Transformativas”, aceito pela justiça americana, como forma de se defender de 

acusações de que copiam ou denigrem as obras e as ideias de autores originais.  

De acordo com a Suprema Corte norte-americana, um uso transformativo é aquele 

que “adiciona algo novo, com um propósito expandido ou caráter diferente, alterando [a 

fonte] com nova expressão, sentido ou mensagem” (apud JENKINS, 2012, p. 22). O clássico 

da literatura Moby Dick, por exemplo, seria uma apreensão transformativa da história bíblica 

de Jonas. No caso das fanfictions, elas encaram uma trama, de um ponto de vista criativo, 

como ponto de partida para novas histórias.  

Cintra Martins (2014) aborda que, em diversos projetos encontrados na rede, a 

autoria é resultado de variadas contribuições, como nas fanfictions. Assim, a figura do autor 

“como alguém que detém um tipo de talento ou conhecimento, um artista ou um especialista, 
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é substituída por uma atuação distribuída em rede, que combina diversas competências e 

níveis de contribuição” (MARTINS, 2014, p. 16). Nesses casos, a produção escrita não é 

vinculada a uma pessoa em particular, mas a um grupo delas. 

A autora chama a atenção ainda para a necessidade de se observar o caráter histórico 

da autoria, uma vez que as definições de autor adquiriram diferentes manifestações de acordo 

com a época, variando assim as formas de circulação do discurso, as maneiras como são 

valorizados e a atribuição individual ou coletiva, nomeada ou anônima da autoria. Já Vargas 

(2005) lembra que a narratividade, historicamente, desenvolveu-se a partir de interações 

sociais, de modo que os membros das comunidades acrescentavam elementos novos às 

narrativas ouvidas. 

 

A emergência do sistema capitalista resultou na privatização da cultura e no 

aparecimento do conceito de propriedade intelectual, que está baseado na acepção 

de que uma determinada obra constitui-se numa contribuição original para a 

cultura, resultante do trabalho do intelecto de um ou mais autores, como 

indivíduos. Na prática, todo ato de criação cultural é construído tendo como base 

para a sua tessitura tanto o tempo presente como as vozes do passado, e nenhum 

autor é um indivíduo isolado do seu meio (VARGAS, 2005, p. 53). 

 

Em seu trabalho sobre indústria cultural, publicado originalmente na década de 1960, 

Morin (2009) defende que as artes desenvolvidas no tipo de cultura produzida 

industrialmente ressuscitam um antigo coletivismo do trabalho artístico, como os 

encontrados nas epopeias anônimas. "O novo coletivismo, porém, não fez nada mais que se 

reconciliar com as formas primitivas da arte” (MORIN, 2009, p. 30). De acordo com Cintra 

Martins (2014), esse coletivismo veio se intensificar com o advento da internet.  

Assim, o entrecruzamento entre narrativas e autores nos fazem abordar as ideias de 

Bakhtin (1997) sobre gêneros do discurso, com foco na dialogia. Para introduzir suas 

considerações sobre as questões dialógicas e de gênero, ele lembra que a utilização da língua 

se realiza em forma de enunciados, sejam eles orais ou escritos. Concretos e únicos, segundo 

o pensador da linguagem, emanam dos integrantes das diversas atividades humanas. Assim, 

os enunciados refletem as condições e as finalidades de cada uma das esferas das atividades 

do homem, tanto em relação ao conteúdo ou tema, ao estilo quanto a sua estrutura ou 

construção composicional.  

De acordo com o russo, os três elementos citados – o conteúdo temático, o estilo e a 

construção composicional – fundem-se no enunciado de acordo com as especificidades da 

esfera da comunicação em que se realizam. Os gêneros, portanto, seriam os “tipos 
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relativamente estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 1997, p. 280). Para o autor, cada 

enunciado considerado isoladamente é único, individual, mas cada esfera da comunicação 

elabora os seus tipos, como ele definiu, relativamente estáveis, ou seja, seus gêneros. Isso 

porque todas as esferas da atividade humana estariam sempre relacionadas com a utilização 

da língua. Sendo assim, a variedade dos gêneros do discurso é infinita, uma vez que a 

variedade das atividades humanas também é inesgotável. 

No mundo das fanfictions, por exemplo, as histórias costumam ser categorizadas a 

partir de inúmeros gêneros, que retratam características gerais sobre a trama. Quanto ao 

conteúdo, que ajudam a determinar as categorias, como já citamos, são recorrentes tramas 

com teor sexual explícito ou insinuado. De acordo com Busse e Hellekson (2006), os 

principais gêneros são gen, het e slash.  

O primeiro se refere a histórias que não focam relacionamentos amorosos ou sexuais. 

O segundo, abreviação de “heterossexual”, é referente a histórias que trazem relações 

amorosas ou sexuais entre casais héteros. Já o terceiro faz referência a histórias que narram 

relações entre casais do mesmo sexo. Segundo as autoras, nas fics de gêneros slash, em geral 

os casais são sugeridos pelos autores com base no subtexto homoerótico percebido na 

história original, na qual não são representados dessa forma.  

“Dentre as histórias do gênero slash encontram-se as que abordam situações de sexo 

consentido entre adultos, bem como as que se concentram em situações de pedofilia e/ou 

incesto” (VARGAS, 2005, p. 33). Cabe então aos gerenciadores dos sites de fanfictions 

decidir se tais histórias serão ou não postadas. De acordo com Vargas (2003), J. K. Rowling 

– criadora do universo Harry Potter – teria se declarado assustada com a existência de 

material sexual e pornográfico ligado aos seus personagens nas fics que os têm como 

inspiração. 

Os gêneros são usados assim mais como princípios organizadores nos portais que 

armazenam e disponibilizam fanfictions do que como distinção linguística. Busse e 

Hellekson (2006) acrescentam que, além dos três já citados, são reconhecidos ainda um 

enorme número de subgêneros. Alguns exemplos citados por elas são o crossover, que une 

universos fictícios de tramas diferentes, fluff, que trata de fics com tramas leves e finais 

felizes, e Alternate Universe (AU), com histórias que modificam características dos 

personagens ou rumos das tramas originais.  

Bakhtin (1997) faz distinção entre dois grupos principais de gêneros: os primários 

(simples) e os secundários (complexos). Os primários estariam ligados aos tipos do diálogo 
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oral: a linguagem das reuniões sociais, das conversas familiares, do cotidiano, como também 

a linguagem sociopolítica, filosófica etc. Já os secundários seriam o romance, o teatro, o 

discurso científico, entre outros, relacionados a situações de comunicação culturais mais 

complexas e relativamente mais evoluídas, como categoriza o autor.  

Os gêneros primários, segundo ele, tornam-se componentes dos secundários, mas 

transformando-se dentro deles, uma vez que perdem a relação imediata com a realidade 

existente e com a dos enunciados alheios. No entanto, o linguista observa que a ampliação 

da língua escrita, que absorve camadas da língua popular, tem como consequência a 

aplicação de novos procedimentos na organização e conclusão do texto, como também dos 

lugares que serão reservados ao ouvinte. Tal aspecto leva, portanto, a uma maior ou menor 

reestruturação e renovação dos gêneros do discurso. O autor pontua que nasce aí a 

“dialogização mais ou menos marcada dos gêneros secundários, o enfraquecimento do 

princípio monológico de sua composição, a nova sensibilidade ao ouvinte, as novas formas 

de conclusão do todo etc” (BAKHTIN, 1997, p. 286). Nesse aspecto, reforçamos que, nos 

espaços de compartilhamento de fanfictions, observamos uma dialogização mais marcada. 

Bakhtin (1997) comenta que, em geral, a linguagem é considerada do ponto de vista 

do locutor isolado, como se ele estivesse sozinho no processo de produção e de emissão dos 

textos. Não haveria relacionamento com os parceiros da comunicação. Mesmo quando o 

papel do outro é levado em consideração, é como se ele fosse um destinatário passivo, 

limitado a apenas compreender o locutor. O teórico destaca que nos cursos de linguística 

geral, mesmo nos que ele chama de cursos sérios, como o de Ferdinand de Saussure, há um 

predomínio em se representar as figuras do locutor e do receptor ou ouvinte de uma maneira 

totalmente opositiva. O locutor é o ser ativo que fala e o ouvinte o ser passivo limitado à 

percepção ou à compreensão da fala.  

O linguista comenta então que tal representação não está completamente errada. 

Entretanto, segundo o teórico, não podemos desconsiderar que, no momento da percepção 

de um discurso, há sempre uma atitude responsiva ativa, seja no sentido de concordar, 

discordar, complementar, adaptar os sentidos. Isso aconteceria tanto no texto escrito quanto 

falado. O ouvinte caracterizado pela compreensão passiva “não corresponde ao protagonista 

real da comunicação verbal” (BAKHTIN, 1997, p. 291). O próprio locutor teria isso 

internalizado, esperando não uma compreensão passiva, que funcionaria como uma 

duplicação do seu pensamento. Ele aguarda uma resposta, que pode ser a concordância, a 
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adesão, objeção ou mesmo uma execução. Talvez por esse motivo a insistência, das autoras 

das fanfictions, para que as leitoras comentem seus textos. 

 

A compreensão de uma fala viva, de um enunciado vivo, é sempre acompanhada 

de uma atitude responsiva ativa (conquanto o grau dessa atividade seja muito 

variável); toda compreensão é prenhe de resposta e, de uma forma ou de outras, 

forçosamente o produz: o ouvinte torna-se o locutor (BAKHTIN, 1997, p. 290). 

 

 Dessa maneira, Bakhtin (1997) chega à conclusão de que o próprio locutor é, em 

certo grau, um respondente. Isso acontece porque ele não é o primeiro a romper o silêncio 

de um mundo até então mudo. Antes dele, não era apenas a língua que já existia, mas toda 

uma gama de enunciados. O que o locutor expressa, portanto, é um enunciado vinculado de 

variadas formas a outros vinculados a ele, seja como fundamento, fonte de polêmica, 

premissa para argumentação favorável etc. Ao enunciá-los, o locutor já considera esses 

textos anteriores conhecidos dos seus ouvintes. Sendo assim, “cada enunciado é um elo da 

cadeia muito complexa de outros enunciados” (BAKHTIN, 1997, p. 291). 

 Com isso, Bakhtin (1997) defende que os enunciados não são indiferentes uns aos 

outros. Também não são autossuficientes: eles se conhecem e se refletem. Um enunciado 

seria então uma resposta a outros dentro de certa esfera da comunicação humana. “Refuta-

os, confirma-os, completa-os, baseia-se neles, supõe-nos conhecidos e, de um modo ou de 

outro, conta com eles” (BAKHTIN, 1997, p. 316). Relacionamos essas considerações à 

discussão sobre as “obras em andamento”, promovida por Busse e Hellekson (2006).  

 

2.1 ORIGENS E ESPAÇOS DENTRO DE UMA CULTURA PARTICIPATIVA 

 

No tópico anterior questionamos sobre a definição de fanfictions. E a respeito da sua 

origem? Quando e como começaram a ser escritas e compartilhadas? Vargas (2005) credita 

à elaboração de fanzines – ou revistas de fãs. De acordo com ela, a prática deve ter começado 

por volta da década de 1970. Essas publicações eram feitas de forma artesanal, com estrutura 

caseira e circulação modesta, envolvendo os fãs de seriados televisivos, filmes, bandas etc. 

Uma das primeiras séries a movimentar grupos e atividades de fãs teria sido Star Trek 

(Jornada nas Estrelas, no Brasil). De acordo com Vargas (2005), o site Fanfiction: the 

force.net aponta que o primeira fanzine dedicado à série data de 1967, o Spockanalia, em 

referência a um dos principais personagens de Star Trek, o doutor Spock. A publicação já 

trazia fanfictions em seu conteúdo. 
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Tanto Siqueira (2008) quanto Heinz (2014) destacam que há indícios de que a prática 

das fanfictions, no entanto, seja anterior à publicação de fanzines, estando ligada também ao 

desenvolvimento da literatura. Obras clássicas e de apelo popular como Dom Quixote, Alice 

no País das Maravilhas, Sherlock Holmes e Orgulho e Preconceito “teriam inspirado diversas 

sequências e versões não autorizadas logo após suas respectivas épocas de lançamento” 

(SIQUEIRA, 2008, p. 21). 

É isso o que defende Sheenag Pug, citada por Jenkins (2012). Segundo a autora, a 

escrita de fanfictions é motivada por duas questões principais, que seriam as curiosidades 

trazidas pelas interpelações do “E se” e “O que mais”. Suas discussões envolvem fãs que 

escrevem sobre ficção científica, programas policiais e clássicos da literatura. Além de 

lembrar do caso das obras de Jane Austen reescritas por leitores, ela trabalha tanto a situação 

dos escritores amadores como o de um número crescente de profissionais que estão dando 

outras direções a obras literárias canônicas. Ela cita os casos de Snowball’s Chance, de 2001, 

escrito por John Reed com base em Animal Farm, de George Orwell; Wicked, de Gregory 

Maguire, que se baseou em Wizard of OZ; Foe, de J. M. Coetzee, reescritura de Robinson 

Crusoé; Rosencrantz and Guildenstern Are Dead, escrito por Tom Stoppard a partir de 

Hamlet, entre outros exemplos. 

Jenkins (2012) comenta que tais obras são muitas vezes caracterizadas como pós-

modernas, no entanto, a prática integra a história da literatura. Sobre isso, Derecho (2006) 

defende a ideia de que a reescrita de títulos literários canônicos seria uma forma histórica de 

algumas autoras femininas reafirmarem suas perspectivas em suas culturas. Entretanto, 

segundo Jenkins (2012), as concepções modernas de direito autoral, ao que parece, limitaram 

a prática de recontar histórias existentes, o que foi revitalizado pelas fanfictions e pelos 

fandoms. 

Para Vargas (2005), as fanfictions se desenvolvem hoje no interior das comunidades 

de fãs, dos grupos de pessoas que consomem os produtos criados e veiculados pela indústria 

do entretenimento e pelos meios de comunicação de massa. Mas esse consumo é realizado 

dentro do contexto de uma cultura de participação (JENKINS, 2012). A maior visibilidade 

ao trabalho que os fãs desenvolvem foi proporcionada pela web, que se configurou em um 

espaço essencial para a distribuição ou discussão do material produzido por eles.  

Mas como Vargas (2005) aponta, antes de a internet existir, já eram realizadas 

convenções de fãs. A web, por sua vez, teria dado maior impulso a essas práticas, agregando 

um número cada vez maior de pessoas envolvidas com as atividades de fãs. Busse e 
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Hellekson (2006) demarcam o início da década de 1990 como época em que as práticas dos 

fãs são transpostas para a internet. Foi nesse período, segundo Vargas (2005), que a produção 

de fanfictions se intensificou nos Estados Unidos.  

  No Brasil, as publicações da série de livros de Harry Potter, da escritora J.K. 

Rowling, parecem ter sido um marco para o desenvolvimento das fanfictions.  O primeiro 

livro da série foi publicado no país em 2000 e, segundo Vargas (2005), são raros os websites 

de fanfiction brasileiros anteriores a esse período. “A partir de 2000, contudo, há uma 

profusão de websites dedicados a fanfictions de Harry Potter” (VARGAS, 2005, p. 14). 

 A união de fãs em torno de um objeto comum de admiração traz à tona novamente o 

conceito de fandom. Vargas (2005) fala ainda sobre o media fandom, que agrupa os 

admiradores de obras veiculadas pelos meios de comunicação, principalmente a televisão. 

Nessas comunidades, os fãs se engajam a tal ponto que passam a desenvolver uma forma 

diferenciada de consumo midiático, passando a ser também atuantes produtores.  

 Para Busse e Hellekson (2006), o fandom é um coletivo que não pode ser visto como 

coeso. Por esse motivo, seria impossível falar de um único modo de funcionamento, uma 

vez que os fãs que se reúnem em torno de um programa de TV seguem regras diferentes dos 

que giram em torno dos livros e filmes de Senhor dos Anéis ou de grupos que se reúnem 

pessoalmente para discutir os objetos que admiram ou produzir cópias impressas de fanzines, 

por exemplo. 

 Siqueira (2008) aponta, baseado em uma definição do Oxford English Dictionary, 

que o termo fandom já era utilizado no começo do século XX relacionado a esportes e ao 

teatro. No entanto, o pesquisador apresenta que, a partir da década de 1930, com a publicação 

do primeiro fanzine de ficção científica, The Comet, e com a realização, em 1939, da primeira 

Convenção Mundial de Ficção Científica de Nova York, a palavra passou a ser associada à 

comunidade de fãs de ficção científica e de fantasia, associação que se desenvolveu e ainda 

é realizada.  

De acordo com Busse e Hellekson (2006), as ferramentas tecnológicas afetam não só 

a divulgação e a recepção, mas também a produção, a interação e até mesmo o número de 

participantes do fandom. Para elas, a história da fanfiction deixa claro que a tecnologia é um 

elemento essencial na geração de textos de fãs. As autoras pontuam que a internet seja, 

talvez, o avanço tecnológico mais importante para o desenvolvimento tanto das comunidades 

de fãs quanto da prática das fanfics. 



33 
 

Dessa maneira, são criados websites específicos para fandoms específicos – como 

Harry Potter ou séries americanas de sucesso – ou para o encontro de fãs de objetos e temas 

variados, os fã sites. Neles, são disponibilizados fanarts (imagens produzidas por fãs, como 

wallpapers para computador); fanhits (produção de músicas); fanvideos (vídeos) e 

fanfictions. Busse e Hellekson (2006) se referem a esses websites como espaços de 

arquivamento. De acordo com as autoras, eles impõem uma forma de apresentação e de 

leitura, uma vez que a maioria dos fãs não criam seu próprio programa, mas optam por usá-

lo tal como disponibilizado pelo criador. 

Os criadores desses programas de arquivamento, em geral, também são fãs. Segundo 

Jenkins (2009, p. 245), “adotando o modelo do movimento do código aberto, fãs 

programadores estão criando uma nova infraestrutura para o compartilhamento de fanfiction, 

vídeos de fãs e outras formas de produção cultural de fãs” (JENKINS, 2009, p. 245). Como 

observa ainda Bussse e Hellekson (2006), tais espaços permitem diferentes funções de 

pesquisa, sejam elas a partir do título, do autor, da data de postagem, dos casais construídos 

nas narrativas ou do gênero.  

Nesses ambientes, o acesso é gratuito. O participante posta e consome o material 

criado por outras pessoas, bastando para isso fazer um cadastro – em geral, a visualização 

do conteúdo não exige o cadastro, mas a postagem sim. No entanto, com o crescimento da 

prática das fanfictions, já existe espaço pago voltado às fics.  

Desde maio de 2013, no Kindle Worlds3, da Amazon, é possível fazer a leitura de 

diversas fanfics baseadas em produtos da indústria do entretenimento, sejam eles séries de 

TV, livros, quadrinhos, música ou jogos. Em janeiro de 2016, havia 49 produtos originais 

licenciados para a criação de novas histórias, cada um deles chamado de um world (mundo, 

traduzido para o português), por isso a denominação Kindle Worlds – são os mundos em que 

os fãs devem se basear para desenvolver suas histórias.  

A própria Amazon realiza o licenciamento prévio dos produtos junto às empresas 

detentoras dos direitos autorais, como a Alloy Entertainment, uma divisão da Warner Bross 

detentora dos direitos de séries norte-americanas de sucesso como Gossip Girl, Pretty Little 

Liars e The Vampire Diaries. O leitor paga entre 0,99 a 3,99 dólares por história e o site 

                                                           
3 Disponível em <https://kindleworlds.amazon.com/how>. Acesso em 26 de jan. de 2016. 
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repassa de 20% a 35% desse valor ao autor, além de transferir royalties do total da venda 

também ao licenciador4.  

 O Kindle Worlds não é o primeiro caso em que a indústria do entretenimento procura 

obter lucro a partir de fanfictions criadas espontaneamente por fãs. Jenkins (2009) cita o caso 

da FanLib.com, projeto de consagrados profissionais da mídia voltado a competições de 

fanfics baseadas em séries americanas como The L World e Ghost Whisperer. Estavam à 

frente do site pessoas como Jon Landau, um dos produtores de Titanic, e Anil Singh, ex-

diretor de marketing da empresa Yahoo. O espaço virtual acabou se tornando um portal para 

divulgação de fics.  

O que o FanLib.com e o Kindle World têm em comum são o objetivo financeiro por 

trás das iniciativas e o estabelecimento de regras para a produção de fãs, começando pelas 

obras que poderiam ser objeto das fanfictions – as previamente licenciadas – e as restrições 

no tipo de conteúdo produzido. Em relação à FanLib.com, de acordo com Jenkins (2009), 

logo fãs e escritores de fics começaram a questionar o trabalho da empresa, principalmente 

o fato de tentar controlar as produções, impondo regras às histórias postadas, e o viés 

lucrativo de sua atuação empresarial.   

Para esses fãs, as fanfics disponibilizadas em sites e blogs “são fruto do amor; elas 

operam numa economia de doação e são oferecidas gratuitamente a outros fãs que 

compartilham da mesma paixão pelos personagens” (JENKINS, 2009, p. 242). A 

independência de interesses econômicos oportunizaria liberdade de criação. No entanto, há 

uma outra opinião, também comentada por Jenkins (2009), segundo a qual os fãs deveriam 

ser mais empreendedores a fim obter lucro com suas atividades e, assim, não dependerem 

de explorações comerciais de terceiros. 

Oferecem acesso gratuito, por exemplo, os sites Nyah, Fanfiction.net e o próprio 

Social Spirit, citados na introdução deste trabalho. Mas as fanfictions também são publicadas 

em blogs, tumblr e outros espaços da web. O que há em comum entre eles é a possibilidade 

de interação entre os que escrevem e os que leem as histórias. “A interatividade é um dos 

elementos fundamentais do fandom e é expressa na prática da fanfic por meio de uma relação 

autor-leitor muito mais próxima do que a exercida fora do mundo virtual” (VARGAS, 2005, 

p. 41). 

                                                           
4 Disponível em <http://www.fastcocreate.com/1683040/the-fifty-shades-factor-amazon-gives-fanfic-
authors-a-shot-at-a-publishing-payday-with-kindl>. Acesso em 3 de jan. de 2015.  
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Desse modo, precisamos inserir as fics dentro de um contexto participativo e, diante 

disso, não podemos deixar de citar o que Jenkins (2009) aponta como uma nova configuração 

das mídias, a partir da ideia de convergência midiática. 

 

Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas 

plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao 

comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a 

quase qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que desejam. 

Convergência é uma palavra que consegue definir transformações tecnológicas, 

mercadológicas, culturais e sociais (JENKINS, 2009, p. 29). 

  

De acordo com o pesquisador, essa nova configuração se desenvolve a partir de uma 

cultura de participação ativa dos consumidores. Isso resulta em uma circulação de conteúdos 

por mídias distintas e diferentes fronteiras nacionais. Tal aspecto contrasta, portanto, com as 

noções de passividade dos espectadores dos meios de comunicação de massa. Dessa forma, 

para Jenkins (2009), ao invés de distinguirmos consumidores de produtores, devemos 

encará-los como atores interagindo a partir de regras que não conseguimos compreender 

claramente.  

As novas tecnologias midiáticas têm um papel importantíssimo nesse contexto, pois 

permitem que os conteúdos fluam em variados canais e assumam formas diferentes em casa 

ponto da recepção. As conexões e os sentidos distintos na recepção são promovidos também 

por meio das conversações mantidas nos ambientes midiáticos digitais. 

Lemos e Lévy (2010), ao lembrar a essencialidade do exercício da palavra para o 

estabelecimento da democracia, abordam o que eles designam como mídias interativas, com 

funções pós-massivas, que “são, mais do que informativas, verdadeiras ferramentas de 

conversação” (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 70). Essas funções pós-massivas caracterizam-se, 

então, por proporcionarem conversações mediadas ou não pelos próprios participantes, o que 

liberta do controle de editores de informação, como acontece em jornais, revistas, programas 

de TV, nas mídias massivas em geral.  

Para os autores, essa função pós-massiva vai se expandir justamente pelo seu teor 

conversacional, que pode ser citado como bidirecional, interativo e aberto, planetário. A 

internet, com suas funções tanto massivas como pós-massivas, permitiria a todos se 

expressarem sem a necessidade de passar pelo crivo de um jornalista ou de um mediador.  

Os autores comentam ainda os três princípios desses espaços de comunicação pós-

massiva, que são a emissão, a conexão e reconfiguração, elementos que podemos encontrar, 

pelo que já foi exposto, nos ambientes de compartilhamento de fanfictions. Neles, as autoras 
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compartilham (emitem suas histórias) conectadas – seja nos sites de fanfics, nos fã sites ou 

em blogs e tumblrs) – a uma série de outras autoras e leitoras, que também emitem opiniões 

e dicas sobres as narrativas. A reconfiguração acontece tanto por parte das autoras que 

modificam/expandem os universos ficcionais quanto dos leitores que, com suas opiniões, 

podem contribuir com o processo de reconfiguração das histórias. 

O destaque para a ação em conjunto com o propósito de criar ou modificar algo nos 

lembra o conceito de inteligência coletiva que, segundo os autores, vem se tornando mais 

complexo diante das novas formas de mobilização com as tecnologias móveis. De acordo 

com Jenkins (2009), o consumo se tornou uma ação coletiva e é nesse aspecto que ele 

entende a inteligência coletiva, uma vez que nenhum de nós consegue dar conta de todo 

conhecimento do mundo, mas temos a possibilidade de unirmos nossas forças e habilidades. 

De acordo com Lemos e Lévy (2004), vivemos em um emaranhado de mensagens e 

significações em transformação permanente. Isso explicaria a adesão também crescente a 

sites sociais como Facebook, MySpace, Twitter etc., onde as pessoas exercem funções pós-

midiáticas de coleta, formatação e difusão de informações, o que acontece também nos sites 

de compartilhamento de fanfictions ou de outras produções de fãs. Segundo os autores, o 

desenvolvimento de redes sociais online pode ser considerado um dos maiores 

acontecimentos dos últimos anos, podendo ser visto como uma nova maneira de “fazer 

sociedade” (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 101).  

Outro ponto importante levantado pelos autores é o de que as novas necessidades 

postas pela vida coletiva e a disponibilidade dos meios de comunicação relacionam-se de 

forma direta com o interesse humano pelo reconhecimento e pelas celebridades, interesse 

citado por eles como paixão. Tal interesse também se desenvolve em relação à possibilidade 

de produzir conteúdo multimídia em alcance planetário. Tais aspectos, mais uma vez, fazem-

nos lembrar o objeto de estudo deste trabalho, uma vez que o interesse pela celebridade e 

pela possibilidade de produzir conteúdo e compartilhá-lo de forma online promovem 

expressões como as fanfictions ou outros tipos de trabalhos de fãs compartilhados nos 

espaços virtuais, como vídeos e artes gráficas. 

 

2.2 FÃS E RELAÇÕES DE SENSIBILIDADES AFETIVAS 

 

Além das questões relacionadas à interação e à convergência midiática, um elemento 

se mostra essencial para a existência das fanfictions: o fã. Para Jenkins (2009), ele seria um 
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dos personagens mais atuantes dentro de uma configuração participativa das mídias. De 

acordo com o autor, os fãs seriam os primeiros a se adaptar às inovações propostas por novas 

tecnologias da mídia, utilizando os recursos disponíveis para produzir sentidos em relação 

ao objeto que cultuam. Desse modo, seriam o público mais expressivo, participantes plenos 

dos conteúdos midiáticos que os interessam. “Nada disso é novo. O que mudou foi a 

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

produção cultural amadora” (JENKINS, 2009, p. 188). 

No entanto, Jenson (2001) aborda o aspecto depreciativo com o qual a figura do fã é 

tratada. Segundo o autor, o fã é, muitas vezes, caracterizado como um fanático potencial. 

Essa descrição se refere também à origem do termo, que seria um encurtamento da palavra 

fanático, derivada de fanaticus, em latim. O significado da palavra era o de “pertencente ao 

templo, servidor do templo, inspirado, exaltado, frenético [...]; derivado de fanum, templo5” 

(COROMINAS, 1976, p. 484). 

Segundo Hills (2015), é maior hoje o número de pessoas que aceitam ser chamadas 

de fãs por não enxergarem na denominação um estigma. Ainda assim, alguns objetos de fãs 

continuariam a ser patologizados. Alguns deles, e até de forma frequente, seriam os fandoms 

relacionados a fãs jovens e mulheres. Por esse motivo, para o pesquisador, ainda 

necessitamos muito de uma crítica feminista. 

Jenson (2001) defende a tese de que as visões depreciativas difundidas sobre os fãs 

partem de uma crítica negativa à vida moderna. O fandom, então, quando tratado de forma 

depreciativa, é visto como um sintoma psicológico de uma disfunção social. Portanto, os fãs 

passam a ser caracterizados de forma marginalizada, sendo assim chamados de “outros” e 

distinguidos das “pessoas como nós”, referindo-se a estudantes, professores e pesquisadores, 

colecionadores ou aficionados por algum objeto (JENSON, 2001, p. 10) 

No entanto, para Jenson (2001), essas pessoas também poderiam ser caracterizadas 

como fãs, uma vez que demonstram interesse, afeição ou apego, principalmente pelos 

objetos do seu campo de estudo. Mas os hábitos e práticas de estudiosos e críticos não são 

considerados marginais como de um fandom. Baseado nisso, o autor sugere que a 

caracterização do fandom como patologia é inspirada em crenças elitistas e desrespeitosas 

sobre a vida moderna. 

                                                           
5 Tradução livre de “perteneciente al templo, servidor del templo, inspirado, exaltado, frenético [...]; 
derivado de fanum, templo”. 
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Segundo Hills (2015), o fandom é uma realização em formas variadas, com 

potenciais de significados distintos e relacionado a diversos microcontextos. Isso envolve 

diferentes momentos de interação social, múltiplas plataformas, assim como tipos, modos, 

níveis e hierarquias diferentes. De acordo com o autor, ser um fã no Tumblr pode significar 

uma coisa e participar de uma convenção uma outra bastante distinta. Da mesma forma, 

poderíamos citar as ações de se inserir em fóruns de discussão sobre a vida de um artista e 

passar a compartilhar fanfictions sobre ele em sites voltados a tal fim.  

Para Jenson (2001), o fandom expressa o modo como fazemos sentido no mundo, em 

relação com a mídia de massa e com nossa história, sociedade e cultura. É uma forma, 

portanto, de entendermos nossas atuais relações sociais e culturais. “Pensar sobre fãs e 

fandom pode nos ajudar a pensar de maneira mais completa e respeitável sobre o que 

significa hoje estar vivo e ser humano6” (JENSON, 2001, p. 27). 

Além disso, de acordo com Hills (2015), o importante não seria pensar em uma 

definição para o termo fandom, e sim em como ele é realizado, para quem e em que contexto. 

Desse modo, envolvido com uma série de atividades distintas, o fandom teria uma existência 

relacionada à ação de representar uma identidade, um sentido para o eu, atuando em níveis 

emocionais e subjetivos.  

Falar sobre fãs, portanto, seria também falar sobre afeto e chamar alguém de fã estaria 

relacionado à inserção dessa pessoa em comunidades e ao seu envolvimento emocional e 

discursivo com o objeto que admira. Não se trataria de considerar apenas os discursos dos 

fãs em si, mas os discursos derivados da indústria, principalmente, a do entretenimento.  

Hills (2015) fala então de gradações que poderiam ir da definição de fã à de 

audiência. Pessoas que não participam diretamente de uma comunidade nem de uma cultura 

de fã, como também não se consideram como tal, poderiam ser chamadas de audiência. No 

entanto, quando algumas ações dessas pessoas chegam a ser analisadas, como a interação 

em uma rede social a respeito de um músico que seguem, ele chama a isso de práticas de 

audiência como fãs.  

Nesse mesmo sentido, ele lembra a distinção feita por Jenkins (2009; 2012) entre 

seguidores e fãs. Os seguidores não teriam um envolvimento emocional muito intenso nem 

reivindicariam uma identidade cultural a partir disso. Ao acompanhar uma série televisiva, 

por exemplo, poderia deixar de assistir a alguns episódios sem grandes implicações para a 

                                                           
6 Tradução para “thinking well about fans and fandom can help us think more fully and respectfully about 
what it means today to be alive and to be human” (JENSON, 2001, p. 27). 
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forma de consumo do produto como um todo. Apesar de considerar problemática a ideia de 

quantificar o envolvimento emocional de alguém, Hills (2015) comenta que o fato de 

acompanharmos diversos produtos da indústria do entretenimento sem envolvê-los com 

nosso senso de identidade faz a distinção entre fã e seguidor ser válida de alguma forma. 

O pesquisador destaca outra diferenciação feita por ele próprio, entre o fandom de 

culto e o cíclico. O primeiro representaria uma identificação mais perene, um vínculo com 

uma comunidade de fãs que se desenvolve durante a vida. Já o cíclico, como o nome sugere, 

seria marcado por reinícios, como se fosse avesso a um envolvimento mais contínuo. Os fãs 

cíclicos, dado momento, voltam atrás com relação ao objeto do seu interesse, enquanto os 

de culto seriam mais comprometidos, mesmo quando se irritam com o artista ou série que 

acompanham, por exemplo.  

 

Não devemos assumir que o fandom é inteiramente sobre afeto positivo, no qual 

você gosta e celebra-o – e que o antifandom é o oposto binário, o afeto escuro, 

negativo [...]. Henry Jenkins disse que o fandom é significativamente sobre 

fascínio e frustração, que ambas as coisas misturam-se de forma estranha. Mas 

para o fã de culto, diria que ele tende a ser muito mais sobre não deixar de fazer 

parte de algo [...]. Você mantém não porque seja como criança ou que não possa 

suportar abrir mão, mas é, na verdade, um objeto que você carrega ao longo da 

vida, potencialmente, pois não pode, de fato, imaginar não ser um fã desta coisa, 

e isso permite manter a si mesmo de maneira criativa (HILLS, 2015, p. 156). 

 

De qualquer forma, Hills (2015) destaca que ainda sabe-se muito pouco sobre como 

uma pessoa torna-se fã. Quais as motivações, os mecanismos e processos através dos quais 

ela começa a integrar as experiências de fãs e por que ela chega a deixar o fandom. Para o 

autor, a metáfora do apaixonar-se poderia ser uma explicação. As pessoas não preveem que 

vão se apaixonar, é algo que simplesmente acontece. Ao mesmo tempo, é um acontecimento 

que transforma as suas vidas. “Assim, a noção de tornar-se um fã possui esta descoberta de 

apaixonar-se por algo, o que muda completamente a noção do eu, o que significa que existe 

um antes e depois bastante claro” (HILLS, 2015, p. 158). 

Ele lembra ainda que podem haver outras formas de ingressar em uma comunidade 

de fãs. Conhecendo os processos do fandom, a pessoa pode, ao perder interesse por aquele 

do qual participa, procurar outro que, naquele momento, responda suas expectativas. Hills 

(2015) considera-os fãs sem objetos de fãs, que têm o conhecimento autorreflexivo e o 

domínio sobre como o fandom pode ser realizado nos mais diversos contextos.  

Nesse sentido, talvez responda a essa situação a justificativa levantada por ele sobre 

a disposição – ou necessidade – em não deixar de fazer parte de algo. Muda-se a comunidade, 
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mas esse tipo de fã conscientemente procura por novos objetos sobre os quais dedicar seu 

interesse e suas ações. É a cultura do fã em si que se faz presente de tal forma que não o 

permite se desvincular dela.  

Grossberg (2001) é outro pesquisador que procura entender o conceito de fã, 

questionando-se sobre qual definição poderíamos desenvolver para o objeto. O autor procura 

explicar as relações dos fãs e os contextos culturais com os quais estão envolvidos através 

de uma ideia de “sensibilidade”. De acordo com ele, “a sensibilidade é uma particular forma 

de relacionamento ou modo de operação. Ela identifica os tipos de efeitos que os elementos 

de um certo contexto podem produzir; define as possíveis relações entre textos e audiências 

situadas no seu espaço7” (GROSSBERG, 2001, p. 54).  

Mais do que isso, Grossberg (2001) destaca que a sensibilidade de consumo opera 

baseada na produção de prazer, que surge de diferentes formas. O sentimento de prazer, no 

caso, pode estar relacionado à satisfação de fazer o que os outros esperam que façamos; à 

ação de fazer aquilo que desejamos; à sensação de quebrar regras; de se identificar com um 

personagem; à satisfação do desejo; à liberação da catarse; ao conforto de se escapar de 

situações negativas etc.  

Todos esses tipos de prazer, de acordo com o autor, estão inseridos na relação entre 

a cultura popular e os meios de comunicação de massa. Assim, ele sugere que a nossa relação 

com a cultura popular é determinada pela produção cultural de prazer. “Estamos envolvidos 

com as formas de cultura popular porque, de alguma maneira, elas são divertidas; elas nos 

fornecem uma certa medida de diversão e prazer8” (GROSSBERG, 2001, p. 55). 

Assim como para Hills (2015), para Grossberg (2001), os fãs atuam baseados em 

uma diferente forma de sensibilidade: sob o domínio do afeto. Entretanto, afeto não estaria 

ligado às emoções, e sim a uma construção social com efeitos culturais. Como consequência, 

um mesmo objeto pode ser sentido de formas diferentes por diferentes pessoas, a depender 

do relacionamento afetivo dela com o objeto.  

Ao mesmo tempo, segundo o autor, o afeto também é organizado. Ele produz mapas 

que direcionam nossos interesses no mundo, o que ajuda a construir nossas identificações e 

suas intensidades. São esses interesses que constroem os objetos que passam a ser 

                                                           
7 Tradução para “a sensibility is a particular form of engagement or mode of operation. It identifies the specific 
sorts of effects that the elements within a context can produce; it defines the possible relationships between 
texts and audiences located within its spaces” (GROSSBERG, 2001, p. 54). 
8 Tradução para “ee are engaged with forms of popular culture because, in some way and form, they are 
entertaining; they provide us with a certain measure of enjoyment and pleasure” (GROSSBERG, 2001, p. 55). 
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significantes para nós. Através da relação afetiva com os objetos, construímos nossas 

identidades como algo que deve ser investido, como algo que realmente importa para nós. O 

autor destaca ainda que não deseja sugerir que os interesses existam da mesma forma em 

todos os períodos históricos, uma vez que, segundo ele, o fã só pode ser entendido 

historicamente se levarmos em consideração as diferentes relações possíveis para a cultura 

em cada época.  

 Como postulado por Jenson (2001), muitos dos estudos sobre fãs estão relacionados, 

também, a indagações sobre as relações deles com celebridades. Isso porque o interesse 

desenvolvido por pessoas em evidência na mídia seria um dos motivadores, segundo esses 

estudos, para o estabelecimento da relação de fã.  

 Segundo França (2014), a observação sobre as celebridades, além das noções de 

conhecimento, reconhecimento e culto, faz-nos atentar aos meios e dispositivos através dos 

quais a fama se espalha e se estabelece, ou seja, a mídia; ao caráter circunstancial da fama, 

uma vez que o status de celebridade não traz certeza de durabilidade, e à ampliação das 

condições e dos perfis passíveis de serem celebrizados.  

Para Grossberg (2001), o interesse, dentro de uma relação sensível de afeto, é o que 

explica a existência do fã, aquele que cultua. Assim, celebridades seriam pessoas que 

despertam interesse por variados motivos. Diante disso, chegamos ao que escreve Simões 

(2014) sobre o poder que algumas delas possuem de afetar a vida das pessoas. Quando uma 

atriz fica grávida, ou um cantor famoso sofre uma grave doença, por exemplo, uma grande 

parte da população é paralelamente afetada por esses acontecimentos, acompanhando, 

torcendo, sofrendo angústias e alegrias junto a eles. De acordo com a pesquisadora, tal poder 

de afetação poderia ser associado aos valores transmitidos por essas celebridades, o que 

ajudaria a construir o carisma dessas pessoas em relação a seus públicos. 

 A autora explica o conceito de carisma a partir das ideias de Max Weber (1963), que 

relaciona o conceito à noção de liderança. O líder carismático seria aquele seguido a partir 

de características tidas como únicas, levando-o a exercer um poder de dominação. Além 

desse tipo de liderança, Simões (2014) lembra que Weber (1963) falava ainda de uma 

dominação legal, explicada por regras racionais que impõem o dever da obediência, e de 

uma dominação tradicional, resultado do poder exercido durante muito tempo e que acaba 

criando uma tradição de obediência.  

No entanto, “a dominação carismática, por sua vez, é legitimada pela devoção afetiva 

dedicada ao líder e a seus dotes sobrenaturais” (SIMÕES, 2014, p. 210). Existiriam, assim, 



42 
 

características únicas do corpo e do espírito do líder que explicariam seu carisma e o poder 

que exerce. Segundo Weber (1963, p. 283), “os líderes naturais nas dificuldades foram os 

portadores de dons específicos do corpo e do espírito, dons esses considerados como 

sobrenaturais, não acessíveis a todos”. Esses dons poderiam ser, trazendo para o contexto 

das celebridades, padrões físicos corporais tidos como perfeitos, performances no esporte ou 

nas artes, além de condições financeiras altamente privilegiadas. Essas considerações 

poderiam nos ajudar a entender, em parte, a atenção que recebem do público jogadores de 

futebol, músicos, atores e socialites, por exemplo. 

O carisma, assim, é explicado por meio de caracteres de distinção. Não conseguimos 

ser iguais aos seres carismáticos, por isso os admiramos, seguimos. Entretanto, o líder 

carismático necessita provar-se o tempo todo, de acordo com Weber (1963). Ele possui uma 

missão e precisa cumpri-la – vencer uma guerra seria uma delas. Para ser seguido, sua missão 

precisa ser cumprida e reconhecida. Assim, o carisma está ligado a uma relação de 

reconhecimento e não de escolha. Por esse motivo, a autoridade carismática é tida como 

instável. “O portador pode perder seu carisma, pode sentir-se ‘esquecido pelo seu Deus’, tal 

como Jesus na cruz. Pode parecer aos seus seguidores que a ‘virtude o abandonou’” 

(WEBER, 1963, p. 287). 

Desse modo, podemos mais uma vez relacionar o líder carismático à imagem da 

celebridade, uma vez que elas possuem seus períodos de destaque na mídia e nos interesses 

do público e muitas chegam inclusive a ser esquecidas, enquanto outras mantêm seu lugar 

de apreciação mesmo depois da morte. Como destaca França (2014), “o status de celebridade 

não traz nenhuma garantia de consciência e durabilidade – e é quase o contrário, pois em 

torno do rótulo paira uma suspeita de volatilidade” (FRANÇA, 2014, p. 20).  

 Discutindo a relação entre mídia e idolatria no universo do futebol, Helal (2014) 

aponta a importância dessas celebridades para o espetáculo futebolístico e para a formação 

de relações identitárias. “Eventos de massa necessitam de ídolos. São eles que geram 

identificação com o espetáculo” (HELAL, 2014, p. 127).  Segundo o autor, o esporte é 

generoso na “construção” de ídolos. No entanto, destaca essa “construção” entre aspas, uma 

vez que, de acordo com o pesquisador, tal processo se realiza por meio das relações entre 

ídolos, fãs, mídia e o contexto social.  

Mais uma vez, a mídia é citada como fundamental no contexto das celebridades. Para 

Helal (2014), ela tem o poder de editar as biografias dos atletas a fim de reforçar neles as 

características de heróis, entretanto, faz isso baseada nos próprios feitos dos biografados e 
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dentro de contextos determinados. “Romário, Ronaldo, Pelé e Maradona ‘escreveram’ em 

parceria com a imprensa suas trajetórias de vida rumo ao estrelato” (HELAL, 2014, p. 156). 

De acordo com o autor, sempre existe um talento ou carisma particular no que ele chama de 

“objeto mitificado” capaz de resultar em narrativas heroicas. 

 Sendo assim e distinguindo-se de outras categorias de fãs, as do esporte teriam uma 

particularidade: elas colocam em destaque a trajetória de vida dos atletas, focalizando as 

características que os levam a serem considerados heróis. Uma das possíveis explicações 

para isso, segundo Helal (2014), seria o aspecto de luta relacionado aos esportes. 

 

Enquanto os ídolos (celebridades) podem viver para si, os heróis devem 

compartilhar suas conquistas com a sociedade. A saga do herói fala de um ser que 

parte do mundo cotidiano e se aventura a enfrentar obstáculos considerados 

intransponíveis, os vence e retorna à casa, trazendo benefícios aos seus 

semelhantes (CAMPBELL apud HELAL, 2014, p. 128). 

 

 Desse modo, como cita Helal (2014), as biografias de jogadores de futebol 

divulgadas pela mídia, em geral, chamam a atenção para a infância pobre e o talento inato 

do atleta, mas também colocam o esforço e a determinação como elementos essenciais para 

se alcançar o êxito. O herói precisa ainda preencher outros requisitos, como perseverança e 

altruísmo. A infância simples ajuda no processo de identificação com o homem comum, 

enquanto o talento inato estaria na ordem das coisas inexplicáveis, fazendo os atletas serem 

vistos como seres singulares, diferenciados. Tal aspecto se relaciona ao carisma da 

celebridade discutido por Simões (2014), baseada nas postulações de Weber (1963). 

 Nesse sentido, ele destaca, por exemplo, a história de vida de Zico, demarcada pelos 

cronistas esportivos, principalmente, pelo traço da perseverança e do altruísmo. No entanto, 

segundo Helal (2014), esforço e determinação são características muitas vezes minimizadas 

por tais cronistas, uma vez que poderia contrapor à ideia de talento inato, procurado ao se 

contar histórias de vida de jogadores.  

A oposição entre talento e falta de disciplina era destacada na biografia de Romário, 

descrita nos veículos de comunicação. Apesar de muitas vezes não demonstrar a 

determinação em treinamentos e concentrações, as histórias compartilhadas pela mídia 

relacionavam sua alegria e espontaneidade a uma suposta alma brasileira no futebol. “Essas 

matérias ‘constroem’ um personagem heroico, com os atributos daquilo que 

‘essencializamos’ como sendo ‘tipicamente brasileiro’” (HELAL, 2014, p. 137). 
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Sobre Ronaldo, o pesquisador destaca que a narrativa de sua vida, a do “Fenômeno”, 

em busca do título de herói começa na Copa do Mundo de 1998, na França, quando ele se 

fere e, a partir de então, tem início toda uma trajetória de desafios e superação. Apesar do 

início meteórico construído pela mídia como jovem rico eleito por duas vezes o melhor 

jogador do planeta, as provocações fizeram o brasileiro comum se identificar com o atacante. 

“É como se o problema de Ronaldo aumentasse a identificação dos fãs com o ídolo” 

(HELAL, 2014, p. 139). 

A respeito das imagens de Pelé e Maradona construídas narrativamente, ele comenta 

que a história de Maradona está repleta de quedas e ascensões – problemas com vícios em 

drogas, falta de disciplina etc –, relacionando-o a um herói dionisíaco (referência ao deus 

grego Dionísio), marcado pela emoção e a paixão. Já não acontece o mesmo com Pelé, 

relacionado a um rei apolíneo (referência ao também deus grego Apolo), em que 

predominam a razão e a técnica. Inclusive, apesar das discussões sobre qual dos dois teria 

sido o melhor jogador do mundo, o pesquisador lembra que, para muitos que viram 

Garrincha nos gramados, este sim teria sido o melhor, também ligado ao herói dionisíaco 

com suas confusões e provocações – o atleta teve muitos problemas com alcoolismo, 

falecendo por complicações da saúde geradas disso. 

No entanto, segundo Helal (2014), essas construções relativas a Maradona e Pelé se 

oporiam ao que ficou conhecido como características principais dos países em relação ao 

futebol. A Argentina seria traçada como uma nação mais europeizada em sua cultura e, por 

isso, mais letrada e padronizada. Enquanto isso, no Brasil, predominaria a origem africana, 

mais tropical e dionisíaca, o que estaria mais ligado ao exótico e singular. 

 

2..2.1 Geezers: os fãs de David Luiz 

 

Logo no início do nosso levantamento de dados, deparamo-nos com um fato curioso. 

No fandom de David Luiz, muitos dos fãs adotaram uma nomenclatura própria para se 

autorreferenciar: geezer. O próprio jogador utiliza a palavra para se dirigir a seus fãs. 

Tivemos certa dificuldade em encontrar a origem do termo. A explicação encontrada no 

Tumblr David Luiz National Team9 nos pareceu a mais coerente.  

                                                           
9 Disponível em <http://davidluiz4nt.tumblr.com/post/91779157810/por-que-david-luiz-chama-os-
f%C3%A3s-de-geezers>. Acesso em 10 de agosto de 2015.  
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De acordo com informações do site, a palavra é uma gíria inglesa como “cara”, em 

português, ou “dude”, em inglês. Muitos fãs especulam que teria sido uma das primeiras 

palavras que David Luiz aprendeu enquanto jogou no Chelsea Futebol Club, de Londres, no 

período de 2011 a 2014. Ainda segundo o site, ele teria dito certa vez: “if you’re happy, 

you’re a geezer” (“se você é feliz, você é um geezer”, em tradução livre), referindo-se aos 

seus fãs. Os admiradores do jogador teriam se apropriado do termo. Para o fandom de David 

Luiz, os fãs do jogador são pessoas alegres, de bem com a vida, que se denominam geezer 

como uma referência a ser alegre, característica que estaria relacionada ao próprio David, 

retratado dessa forma pelos fãs. 

Na Fan Page “Campanha DL”10 encontramos uma outra referência ao termo geezer. 

Os responsáveis pela página se definem como “um grupo de fãs apaixonados pelo ídolo 

David Luiz [...] lutando para alcançar nosso sonho, conhecer e expressar um pouco do nosso 

carinho e admiração”. Nesse trecho, a ligação entre fã e afeto já fica bem delimitada, no 

entanto, nas linhas abaixo, também extraídas da Fan Page, essa relação parece ficar ainda 

mais clara. 

 

Ser um/ uma geezer é saber que você tem como ídolo um ser humano iluminado, 

cheio de luz, cheio de amor, cheio de compaixão e respeito ao próximo. Todos 

sabem que em um jogo de futebol são 11 contra 11. Alguns dizem que são 22 

homens correndo atrás de uma bola. Mais [sic] o futebol é muito mais que isso 

para nós geezers. Ele é magico e encantador, e nos deu a oportunidade de encontrar 

um jogador que se destaca no meio dos outros. Quando o David Luiz entra em 

campo, um mix de emoções entram com ele. [...] Para nós geezers é muito 

importante e apaixonante seguir a carreira de uma pessoa como ele, que se entrega 

dentro de campo e nos mostra que futebol é muito mais do que talento e sorte, e 

sim emoção e companheirismo/união. Fora de campo é lindo de ver uma pessoa 

tão carismática, educada, humana e que tem como principal característica o 

respeito ao próximo. Para nós geezers é acima de tudo um orgulho ter o David 

Luiz como ídolo. Nossa emoção e sentimento é tão grande que é quase impossível 

relatar em palavras. 

 

 Nessas palavras, identificamos uma proximidade também com o conceito de carisma, 

de Weber (1963), utilizado por Simões (2014) para definir a relação que temos com as 

celebridades. O grupo de fãs responsável pela Fan Page em prol do jogador enxerga nele 

características especiais que o distinguem dos demais, a ponto de se orgulharem de serem 

suas fãs. A entrevistada Maria Eduarda Amaral, de 14 anos, por exemplo, diz: “não sou fã 

                                                           
10 Disponível em <https://www.facebook.com/CampanhaDL/posts/256426531181085>. Acesso em 10 de 
ago. de 2015.  
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dele apenas pela beleza, mas sim pelo caráter dele, pela história, pela humildade e pelo 

enorme talento no futebol” (informação por email11).  

Já a Entrevistada 1, que não quis se identificar, revelou ter 17 anos e comentou que 

se tornar geezer foi um momento muito especial na sua vida, pois diz se identificar com o 

jogador. Ela já escreveu duas fanfictions sobre David Luiz: “Amor correspondido” e “O 

passado veio à tona”, as duas publicadas nos grupos de Facebook “Geezers” e “David Luiz 

somos geezers”. O seu engajamento como fã vai além de escrever as fics. Através dela 

descobrimos a competição Meus Prêmios Nick (MPN)12, do Nickelodeon, canal de 

entretenimento infantil.  

Segundo a entrevistada, foi com o seu voto e o de outras fãs unidas com esse 

propósito que o jogador venceu a categoria “Atleta Favorito”, em 2014. Em 2015, ele 

disputou e ganhou o prêmio “Jogo da Gringa”. A fim de que o ídolo vencesse novamente, 

ela disse ter “votando muito13”. Inclusive, ela participa da página no Facebook Vcs estão 

prontas geezers?, criada com o propósito de incentivar os fãs a votarem. O MPN 2015 

concedeu premiações a 22 categorias e atingiu o recorde de 145,5 milhões de votos14, o que 

nos mostra o engajamento dos fãs tanto do jogador quanto de outras celebridades envolvidas.  

Mas o MPN não foi o único prêmio vencido pelo zagueiro com os votos dos fãs. Em 

um concurso realizado pelo site brasileiro do canal televisivo americano E!, também voltado 

ao mundo do entretenimento, David ganhou o prêmio “Celebridade E!” de 2014, através do 

voto direto dos fãs15. O jogador disputou o título com os atores Bruna Marquezine, Marina 

Ruy Barbosa, Chay Suede e Manu Gavassi. Em outros anos, o prêmio foi conquistado por 

Ivete Sangalo, Gisele Bündchen e Sophia Abrahão.  

O fato de a premiação ter sido resultado dos votos dos fãs, que contabilizaram 49% 

do total, reforça novamente o interesse e o engajamento do fandom do jogador. Tal interesse 

seria um dos motivadores à escrita de fanfictions. Questionadas se se consideram mais fãs 

ou autora, das 6 meninas que entrevistamos, apenas Medeiros e Barbosa, de “Diário de uma 

                                                           
11AMARAL, Maria Eduarda. Maria Eduarda Amaral: depoimento [ago. 2015]. Entrevistadora: Maria Clara 
Bezerra de Araújo. Natal-RN: UFRN, 2016. Entrevista concedido por email para a pesquisa de dissertação de 
mestrado da entrevistadora. A entrevista encontra-se transcrita nos anexos deste trabalho. 
12 Disponível em <http://www.meuspremiosnick.com.br/>. Acesso em 10 de agosto de 2015. 
13 TAL, Fulana de. Entrevista 1. [set. 2015]. Entrevistadora: Maria Clara Bezerra de Araújo. Natal-RN: UFRN, 
2016. Entrevista concedido por email para a pesquisa de dissertação de mestrado da entrevistadora. A 
entrevista encontra-se transcrita nos anexos deste trabalho. 
14 Disponível em <http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2015/10/nickelodeon-anuncia-vencedores-do-
meus-premios-nick-2015-veja-lista.html>. Acesso em 26 de janeiro de 2016. 
15 Disponível em: <http://jornaldiadia.com.br/david-luiz-e-eleito-celebridade-de-2014-pelos-fas-do-e/>. 
Acesso em 20 de fevereiro de 2015. 
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iniciante em Copa do Mundo”, declararam se considerar mais autoras. Lima, que já escreveu 

“Upstairs” e “Beautiful Now”, inspiradas em David Luiz, se diz uma “super fã16”. Para ela, 

escrever as fics “não passa de uma demonstração de amor”. Já Amaral escreveu 3 fanfics até 

agora, enquanto a Entrevistada 1 compartilhou 5 fics, todas sobre o jogador. Almeida, 

designer de 24 anos, comentou que lê fics desde a adolescência. Ela se considera uma fã que 

gosta de escrever. 

Não são apenas as fanfictions que narram a história de vida de David Luiz. Em 2014, 

ano de realização da primeira e até agora única Copa do Mundo que o jogador participou, 

reportagens especiais contavam a vida e davam destaque à personalidade do jogador. Uma 

matéria especial relatando o perfil do zagueiro, por exemplo, estreou uma série especial no 

Jornal Nacional com os 23 convocados para a Copa 2014. Na reportagem do site do Globo 

Esporte que fala sobre isso, o título é “Careta, brincalhão, cabeludo”17. Ao falar sobre o 

jogador, os destaques são para sua qualidade enquanto atleta, mas, principalmente, a sua 

personalidade. A palavra careta se refere tanto a sua prática de fazer caretas para divertir as 

pessoas, aí também o “brincalhão”, quanto ao fato de se declarar protestante, fiel a Deus e 

aos preceitos de sua religião, como o fato de não ingerir bebidas alcoólicas. 

Natural de Diadema, interior de São Paulo, e nascido em abril de 1987, sua carreira 

no futebol começou aos 8 anos, quando jogava em escolas de base de clubes esportivos. 

Nessa fase, dos 12 aos 14 anos passou pelo São Paulo. Logo depois foi contratado pelo 

Vitória, da Bahia, onde ficou de 2005 a 2007, depois foi para o Benfica, em Portugal, de 

2007 a 2011, para depois ser contratado pelo Chelsea, da Inglaterra, de 2011 a 2014. Durante 

esse período, em 2013, ganhou o primeiro título pela Seleção Brasileira, a Copa das 

Confederações. Pouco antes do início da Copa do Mundo, foi contratado pelo Paris Saint-

Germaina, da França, onde atua até hoje. 

Nas narrativas feitas pela mídia sobre o jogador e levantadas por nós, um dos 

destaque principais são seus pais, a mãe Regina Célia Marinho e o pai Ladislao Luiz 

Marinho, a quem são relacionados a fé e o bom humor herdados pelo filho. Para o pai, em 

matéria também publicada pelo Globo Esporte em 2014, o futebol é um talento nato do 

zagueiro: “ele joga futebol desde que nasceu. Com um ano a gente viu que ele seria 

                                                           
16 LIMA, Laura Luiza. Laura Luiza Lima: depoimento [set. 2015]. Entrevistadora: Maria Clara Bezerra de 
Araújo. Natal-RN: UFRN, 2016. Entrevista concedido por email para a pesquisa de dissertação de mestrado 
da entrevistadora. A entrevista encontra-se transcrita nos anexos deste trabalho. 
17 Disponível em <http://globoesporte.globo.com/futebol/selecao-brasileira/noticia/2014/05/perfil-careta-
brincalhao-cabeludo-david-luiz-puxa-o-bonde-da-copa.html>. Acesso em 26 de janeiro de 2016. 
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jogador”18. Na mesma matéria, a mãe frisa que as qualidades como jogador vêm 

acompanhadas das qualidades como ser humano: “o que mais me alegra não é o David Luiz 

jogador de futebol profissional, é o David Luiz ser humano, solidário, humilde. A profissão 

dele só veio acrescentar o bom cidadão que ele é”. 

As marcas de bom moço, religioso e comprometido com as causas sociais são as mais 

destacadas nessas histórias citadas. Com os pais, David é responsável pelo Bonde do David 

Luiz, uma ação social desenvolvida em Juiz de Fora, Minas Gerais, e um grupo organizado 

pela mãe para acompanhar os jogos da seleção que o zagueiro participa no Brasil.  

Outro fato abordado nas histórias compartilhadas sobre ele é a sua vida amorosa. Em 

algumas matérias, é citado um relacionamento sério com a portuguesa Sara Madeira e 

comentadas algumas declarações em que ele se mostrou apoiador da causa em prol da 

virgindade antes do casamento, postando foto com a hashtag #EscolhiEsperar, referência a 

uma campanha promovida pelo pastor Nelson Jr. A postura é relacionada, inclusive, ao 

jogador brasileiro Kaká, também evangélico19. Em outras situações, no entanto, são 

insinuados momentos de flerte entre ele e outras mulheres, como a jornalista espanhola 

Patrícia Dominguez, responsável por cobrir a Copa das Confederações e do Mundo, em 2013 

e 2014, respectivamente20. 

Apesar dos registros de apoio à atitude de guardar a virgindade para o casamento, 

David Luiz fez declarações à imprensa contrário a invasões a sua vida privada. De acordo 

com matéria do Uol Esporte, ele namora Sara Madeira desde 2011, mas os dois preferem 

não expor a relação. Além disso, segundo a notícia, o jogador fez questão de frisar que não 

é virgem21.  

Seja devido ao talento com o futebol, o recato, a fama de bom moço, as brincadeiras 

e carismas citados ou às polêmicas relacionadas a sua vida amorosa e sexual, o fato é que o 

jogador atrai a atenção de diversos fãs. A admiração extrapola o jogador e chega até seus 

familiares, como a sua mãe, que declarou: “eu tenho muitos seguidores, mas por causa do 

                                                           
18 Disponível em <http://globoesporte.globo.com/mg/zona-da-mata-centro-oeste/copa-do-
mundo/noticia/2014/05/pais-contam-historias-abrem-museu-de-david-luiz-e-esbanjam-confianca.html>. 
Acesso em 26 de janeiro de 2016.  
19 Disponível em <http://www.purepeople.com.br/noticia/namorando-david-luiz-adere-a-movimento-pro-
virgindade-eu-escolhi-esperar_a22811/1>. Acesso em 26 de jan. de 2016. 
20 Disponível em <http://extra.globo.com/famosos/retratos-da-bola/david-luiz-craque-da-selecao-flerta-
com-jornalista-gata-em-teresopolis-12641408.html>. Acesso em 26 de jan. de 2016. 
21 Disponível em <http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2015/05/22/david-luiz-se-irrita-com-
invasao-a-vida-pessoal-e-diz-eu-nao-sou-virgem.htm#fotoNav=2>. Acesso em 26 de jan. de 2016. 
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David Luiz. Tem gente que sempre conversa, manda e-mail, manda mensagem inbox. Noras, 

então, devo ter umas 10 mil e de vários locais22”. 

Não é apenas a Regina Célia que tem muitos seguidores nas redes sociais. Mais de 

26 milhões de pessoas acompanham a Fan Page oficial do jogador23, enquanto o perfil do 

Instagram24, que traz a descrição “God bless you! #geezers” – uma referência direta aos 

integrantes do seu fandom –, registra mais de 11 milhões de seguidores. As pessoas que 

curtem essas páginas acompanham os acontecimentos profissionais e da esfera privada 

publicizadas pelo próprio zagueiro (ou sua assessoria de comunicação). Alguns se envolvem 

em campanhas para promovê-lo e, como é o foco deste trabalho, criam histórias e reescrevem 

a vida dele.  

Destacamos então o conceito “ativismo de fãs” trabalhado por Amaral et al (2015), 

não em uma perspectiva política, mas de resistência criativa e cultural. A resistência, nesse 

sentido, é colocada em uma visão pós-moderna em que o consumo é visto como 

oportunidade de apropriação criativa. Assim, segundo as pesquisadoras, as relações entre 

celebridades e seus fãs servem de motivação para o engajamento. Além disso, à luz de 

Bennet (2012), o ativismo estaria ligado às celebridades e à ideia de familiaridade nas 

conexões mantidas entre os fãs em sites de redes sociais. 

Para Bennet (2012), a relação entre fãs, celebridades e comunidades fica expressa no 

interesse deles em seguir essas comunidades. Tal ação cria um ambiente de proximidade e 

de hábitos compartilhados. Além disso, segundo Amaral et al (2015), há uma resistência 

criativa de caráter pós-moderno e, por isso, de fragmentação social, que gera o exercício de 

liberdades individuais.  

A liberdade, no caso deste trabalho, pode ser vista na produção de histórias, as 

fanfictions, que se apropriam e transformam a imagem da própria celebridade. Para as 

pesquisadoras, ao entendermos o ativismo de fãs como resistência cotidiana, 

compreendemos que “a criação, a apropriação e a reprodução de novos materiais usualmente 

relacionados aos seus respectivos ídolos e produtos midiáticos constitui sua principal 

característica” (AMARAL ET AL, 2015, p. 1). 

 

                                                           
22 Disponível em <http://globoesporte.globo.com/mg/zona-da-mata-centro-oeste/copa-do-
mundo/noticia/2014/05/pais-contam-historias-abrem-museu-de-david-luiz-e-esbanjam-confianca.html>. 
Acesso em 26 de jan. de 2016. 
23 Disponível em https://www.facebook.com/DavidLuizOfficial/?fref=ts>. Acesso em 26 de jan. de 2016. 
24 Disponível em <https://www.instagram.com/davidluiz_4/>. Acesso em 26 de jan. de 2016. 
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2.3 O MUNDO DO FUTEBOL 

 

 Como já destacado, para Grossberg (2001), é necessário entender as diferentes 

relações possíveis da cultura e sua época para entendermos a figura do fã. Ao falarmos sobre 

Brasil, um dos assuntos que vêm logo à mente é o futebol e, junto a ele, a imagem de vários 

jogadores, como os comentados neste tópico e outros, que ficaram marcados nas lembranças 

sentimentais tanto de brasileiros quanto de pessoas de outras nacionalidades. 

 Antunes (2004) discute essa expressividade cultural que o futebol tem junto à nação 

sul-americana. Ele questiona por que o esporte é citado para explicar o brasileiro e através 

de quais caminhos se tornou um ícone da brasilidade. Ao analisar produções narrativas feitas 

a respeito do tema, crônicas sobre futebol publicadas entre os anos 1950 e 1970, ele recupera 

a história do esporte no Brasil a fim de procurar entender como se tornou um dos símbolos 

da identidade nacional.  

 O pesquisador lembra quando, na década de 1970, crianças escolhiam pôsteres com 

fotos de jogadores da seleção brasileira para colar nas janelas de suas casas. Para o autor, a 

escolha do jogador falava sobre identificação, o que, de acordo com nossa interpretação, 

poderia ser citado como uma prática de fã (HILLS, 2015). Segundo Antunes (2004), essa 

prática comum entre crianças e jovens da época ultrapassava o espaço familiar da casa e 

alcançava o espaço público, criando um “padrão de sociabilidade. Tratava-se, na verdade, 

de um código de integração” (ANTUNES, 2004, p. 17).  

 Além de fixar os pôsteres nas janelas das casas, ele fala sobre a construção diária de 

uma dimensão da cultura brasileira – o amor pelo futebol –, o que acontecia nas conversas 

sobre os jogos e atletas envolvidos, nas apostas antes das partidas e no reconhecimento do 

outro através da camisa do clube, o que pode ser interpretado como símbolo de identificação. 

Assim, seria impossível ignorar a atração que o futebol exerce sobre os brasileiros. O 

pesquisador lembra ainda que, em muitas situações, o esporte é o tema preferido de 

conversas, sejam elas entre amigos ou desconhecidos. 

Ele destaca que, mesmo não conhecendo muito as regras de funcionamento do 

esporte, é difícil encontrar alguém que não saiba falar minimamente sobre o resultado da 

última final de Copa do Mundo ou sobre a situação atual da seleção brasileira, por exemplo. 

Antunes (2004) afirma que podemos chamar o brasileiro, inclusive, de aficionado, uma vez 

que não se satisfaz com o que vê ou ouve de uma partida de futebol e procura as crônicas de 
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jornais no dia seguinte ou os programas de debates e comentários dos lances polêmicos das 

partidas. 

Ele fala então da importância da mídia para a identificação do brasileiro com o 

esporte. Nos anos 1920, o jornal transformava o jogo de futebol em notícia, ampliando a 

repercussão e a importância na vida das pessoas. Pouco depois, foi a vez do locutor de rádio 

promover a imaginação dos ouvintes com as narrações detalhadas e cheias de emoção, o que 

aconteceu inicialmente em 1922, com a estreia do rádio no Brasil, com comentários sobre as 

partidas. As transmissões completas dos jogos só começariam em 1930.  

Para o autor, o rádio foi essencial para a transformação do futebol em espetáculo e 

elemento da cultura brasileira, fazendo de jogadores “ídolos adorados e reverenciados, que 

arrastavam massas cada vez maiores aos estádios” (ANTUNES, 2004, p. 19). A televisão, 

que só chegou ao Brasil em 1950, se popularizaria a partir dos anos 1960. No entanto, 

durante esse tempo, os cronistas de futebol já cumpriam, mesmo sem às vezes perceber, a 

missão de eternizar lances e partidas.  

Dessa forma, o gosto pelo futebol e o estabelecimento dele como fator de identidade 

nacional foram se moldando na sociedade brasileira, uma vez que não podem ser 

considerados aspectos inerentes a ela. Mesmo inicialmente tendo sofrido resistência dos 

contrários às influências estrangeiras, pois era um esporte originalmente inglês, para Antunes 

(2004), o futebol expressava a síntese cultural e racial representativa da sociedade brasileira. 

Além disso, era entendido como capaz de expressar a alma e o caráter do brasileiro. 

É então que chegamos à Copa do Mundo de 1950, sediada no Brasil. Segundo o 

estudioso das crônicas sobre o esporte, nesse período, o país passava por um processo de 

modernização conservadora acompanhado pela instalação de grandes indústrias e o 

crescimento das cidades. Nesse contexto, a Copa era divulgada como um recurso de 

afirmação internacional da nação brasileira e suas especificidades. No entanto, para o 

pesquisador, a derrota por 2 a 1 para o Uruguai no jogo que definiu o campeão do mundo é 

considerada até hoje um marco negativo no imaginário brasileiro. 

“O tratamento dispensado ao acontecimento histórico de 1950 [...] chega a 

transformá-lo em fato mítico, favorecido, inclusive, pelo próprio caráter cíclico e ritualístico 

do futebol” (ANTUNES, 2004, p. 39). De acordo com o autor, para os países que fizeram 

do esporte preferência nacional, a Copa do Mundo passa a ser, no nível simbólico, uma 

forma de criar hierarquias entre as identidades nacionais. Por isso, o que entra em campo, 
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muitas vezes, é a própria ideia de honra. A Copa de 1950 enquanto fato mítico, para o Brasil, 

passou a ser lembrada, muitas vezes nas crônicas de futebol, como algo a não ser atualizado. 

Antunes (2004) destaca que, mesmo com a marca do fato histórico da derrota para o 

Uruguai em 1950, a importância internacional de eventos como a Copa do Mundo e as 

Olimpíadas, hoje, é muito maior. Em 1950, as dimensões relacionadas à cobertura pelos 

meios de comunicação de massa e os interesses de patrocinadores, por exemplo, eram 

menores. Em relação à própria constituição da mídia, o contexto era diferente.  

Desse modo, enquanto Antunes (2004) pesquisou as crônicas de futebol publicadas 

entre 1950 e 1970 como espaço de reflexão sobre a identidade e o caráter nacional 

brasileiros, Costa (2015) falou sobre uma manifestação, de acordo com ela mesma, bem 

pontual na Copa do Mundo 2014: a produção e publicação de fanfictions no Twitter no tempo 

real com a transmissão dos jogos. Seu trabalho considera a manifestação dentro do contexto 

de convergência midiática, a partir do diálogo estabelecido entre mídias. 

Sediada no Brasil, a Copa do Mundo 2014 aconteceu de 12 de junho a 13 de julho de 

2014, com a participação de 32 seleções. Os jogos aconteceram em 12 cidades de todas as 

regiões brasileiras. A final da competição foi realizada no Maracanã, entre Argentina e 

Alemanha, com a segunda conquistando o seu quarto título mundial, tornando-se a primeira 

seleção europeia a vencer uma Copa sediada na América. Todas essas informações e outras 

mais detalhadas sobre a competição podem ser encontradas em publicação da Fifa25 que 

divulga a audiência da Copa 2014.  

Houve 98.087 horas de transmissões sobre a competição em todo mundo, 36% mais 

do que na última edição, na África do Sul. A audiência nos lares, considerando televisões 

ligadas por mais de 20 minutos, foi de 2,1 bilhões de pessoas, 4% a mais que em 2010. A 

final, se forem considerados os lares com TV ligada por mais de 20 minutos, foi assistida 

por 695 milhões de pessoas, 12% a mais de audiência, mas, se consideradas as TVs ligadas 

em locais públicos, esse número passa para 1,013 bilhões.  

Com relação ao Brasil, as transmissões somaram 2.832 horas e a audiência foi de 

164,6 milhões de pessoas, considerando as TVs ligadas por mais de 20 minutos, número 

superado apenas pela China, que teve uma audiência de cerca de 250 milhões de 

telespectadores. O documento da Fifa também traz algumas informações sobre o digital. No 

                                                           
25 Disponível em <http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/tv/02/74/55/57/2014fwcbrazi 
ltvaudiencereport(draft5)(issuedate14.12.15)_neutral.pdf>. Acesso em 26 de janeiro de 2016. 
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Brasil, 21,6 milhões de pessoas acessaram vídeos transmitidos ao vivo através do 

Globoesporte.com. 

Esses dados nos comprovam parte do apelo midiático da competição. Costa (2015) 

considera a Copa do Mundo um produto transmídia. Isso levando em consideração que, 

“tendo como núcleo central os jogos, há uma variabilidade de produções narrativas dentro 

desse mesmo universo que se derivam em várias mídias” (COSTA, 2015, p. 3). As narrativas 

podem se concretizar como reportagens sobre o país sede do evento, personagens que 

enfrentaram dificuldades para conseguir assistir aos jogos, a preparação das seleções, 

história de vida dos jogadores etc. 

As histórias contadas sobre a Copa teriam como característica, também, não serem 

compostas por um único emissor oficial de informações. Assim, há uma pluralidade de 

fontes complementando continuamente o universo narrativo. Nessa perspectiva transmídia, 

os próprios participantes passam a ser fontes de informações, através das fotos e comentários 

sobre os bastidores dos jogos postados em suas redes sociais, por exemplo.  

Outro ponto a se destacar é a produção de conteúdo por parte do público da Copa do 

Mundo nos estádios. Como destaca Costa (2015), havia uma proibição oficial da Fifa a 

respeito da captura e compartilhamento de imagem ou áudio nos estádios onde aconteciam 

os jogos. No entanto, essa proibição não era cumprida por grande parte do público, que 

também compartilhava – muitas vezes após fazer manipulações – material produzido pela 

Federação e pelas emissoras responsáveis pela cobertura do evento. Era assim que as 

fanfictions, produto ficcional, eram produzidas a partir da narrativa não ficcional central do 

evento esportivo. 

 

A Copa do Mundo 2014 se destacou dentre as outras edições do evento pelo grande 

volume de produção participativa em torno dessa narrativa, potencializado, 

principalmente, pela possibilidade de acesso contínuo às redes sociais por 

dispositivos móveis e o grande capital afetivo que o futebol exerce sobre 

torcedores no mundo inteiro, principalmente na América Latina, com destaque 

especial para o Brasil, que tem no futebol parte de sua construção cultural e 

identitária e de sua projeção internacional (COSTA, 2015, p. 4). 

 

Para Hepp e Couldry (2010), os eventos midiáticos devem ser vistos hoje como 

importantes aspectos do mundo globalizado, entendidos também dentro de um contexto de 

mídia digital globalizada. Segundo os autores, se considerarmos os eventos midiáticos na 

era global não como fenômeno referente a culturas de mídias nacionais territorializadas, mas 

como fenômenos transculturais, faz sentido entendê-los como reforço da comunicação 
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midiática. Assim, são produzidos não apenas pela mídia de massa, mas também pela internet 

e outras mídias digitais, formando diferentes mediações e interações. Por esse motivo, não 

estando relacionados a um centro, os eventos de mídia são caracterizados como espalhados.  

A discussão que eles fazem sobre evento midiático parte das considerações de Dayan 

e Katz (1992) sobre o assunto. Os autores conceituam evento midiático como uma área 

distinta dos estudos de mídia e de comunicação e dizem que ele não deve ser considerado 

um incidente coberto pela mídia, mas um gênero midiático específico. Eventos midiáticos, 

portanto, seriam importantes feriados da comunicação de massa que poderiam ser definidos 

em níveis sintáticos, semânticos e pragmáticos.  

No nível sintático, são interrupções da rotina que monopolizam a comunicação de 

mídia em diferentes canais e programas e são transmitidos ao vivo, mas planejados e 

organizados fora da mídia. No nível semântico, são encenações de ocasiões históricas com 

reverência de cerimoniais e mensagem de conciliação entre os povos.  No nível pragmático, 

eventos de mídia atraem grandes audiências, que assistem a eles como a um festival. Cada 

um desses níveis poderia ser relacionado a outras formas de comunicação, mas quando se 

juntam constituiriam o gênero distintivo do evento midiático.  

Segundo Hepp e Couldry (2010), para o estudo de Dayan e Kartz (1992), os eventos 

de mídia são ocasiões em que a televisão torna possível à sociedade um relevante 

compartilhamento de experiência. Eles são vistos, dessa maneira, como uma forma de ritual 

que se tornou uma força social de integração. Um dos focos do estudo dessa área deveria 

ser, então, as regras que possibilitam estabelecer a ideia de ritual e, assim, confirmar regras 

sociais e se estabelecer como objeto de integração.  

Hepp e Couldy (2010) preferem criticar a noção de evento midiático como gênero 

definido e como ritual específico. De acordo com eles, os cenários de existência dos eventos 

de mídia são mais diversos do que os tipificados por Dayan e Katz (1992). 

Consequentemente, atravessam diferentes produtos de mídia a fim de alcançar múltiplas 

audiências. Nessa perspectiva, tudo é mediado através da cultura da mídia, que deveria ser 

teorizada como fenômeno translocal, assim como as conexões que torna possíveis.   
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3 NARRATIVAS, ROMANCES E MIDIATIZAÇÕES 

 

Até este momento, debatemos as características gerais das fanfictions e suas relações 

com as fãs autoras e as celebridades, além do futebol e da Copa do Mundo. A partir de agora, 

vamos nos dedicar a discutir mais especificamente um outro elemento central para as fanfics 

e para a investigação desenvolvida neste trabalho: as narrativas. Fazemos isso questionando-

as enquanto construtoras de realidades possíveis, baseadas no entrelaçamento – ou na 

mediação – entre ficção e realidade.  

Benjamin (1994, p. 198) define a narração como a “faculdade de intercambiar 

experiência”. Assim, as experiências passadas de pessoa a pessoa seriam as fontes a que 

recorrem os narradores, considerados melhores à medida em que menos se distanciam das 

histórias orais contadas por anônimos. Desse modo, vemos a importância da interação para 

o processo narratológico e uma relação com a dialogia citada por Bakhtin (1997). Há, de 

certa forma, uma valorização da oralidade, uma vez ser, para Benjamin (1994), a interação 

entre as pessoas que compartilham suas experiências de forma oral a responsável pela 

existência da narrativa. 

O teórico diz que a facilidade de se mover entre experiências é uma das principais 

características dos grandes narradores. Ele usa a metáfora de uma escada, da qual os degraus 

seriam as experiências e na qual os narradores se moveriam para cima e para baixo. “Uma 

escada que chega até o centro da terra e que se perde nas nuvens – é a imagem de uma 

experiência coletiva” (BENJAMIN, 1994, p. 214). 

 Benjamin (1994) afirma que, quando o ritmo do trabalho de narrar se apodera de um 

indivíduo, ele escuta as histórias de uma forma tão particular que adquire espontaneamente 

o dom de também narrá-las – teria sido assim que se teceu a rede na qual se guarda o dom 

narrativo. Para ele, essa rede foi construída seguindo as diretrizes do trabalho artesanal e 

hoje está sendo desfeita.  

Desse modo, o pensador relaciona a origem da narrativa ao meio artesão, concluindo 

ser ela, num certo sentido, uma forma artesanal de comunicação. Por essa perspectiva, o 

objetivo não é transmitir o fato puro que é narrado. De acordo com o filósofo, ela mergulha 

aquilo que conta na vida do narrador a fim de tirar dele a marca da própria pessoa que a vai 

contar, comparado ao oleiro que formata o vaso a partir dos movimentos de sua mão. Como 

consequência, o narrador se imprime nas coisas narradas, seja na qualidade de quem as viveu 

ou de quem as relata. O teórico questiona então se a própria relação entre o narrador e a sua 
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matéria, enquanto vida humana, não seria uma relação artesanal. Nesse raciocínio, a tarefa 

da pessoa que narra seria trabalhar a matéria-prima da experiência, a dela e a dos outros, 

transformando-a em um produto sólido, útil e único.  

No entanto, Benjamin (1994) considerava que a narrativa estaria morrendo, uma vez 

que estaria desaparecendo a nossa capacidade de compartilhar experiências. Tal pensamento 

parece não se concretizar no nosso contexto cultural. Brockmeier e Harré (2003) afirmam 

que, a partir da década de 1980, a narrativa se tornou o objeto de interesse de um grande 

número de pesquisas, sendo considerada inclusive um novo gênero da filosofia da ciência. 

Segundo eles, parece ter havido uma certa descoberta, nesse período, de que as histórias 

orais e escritas poderiam servir como parâmetro para buscarmos entender a natureza e as 

condições de nossa existência, ou mesmo os padrões dinâmicos do comportamento humano. 

Esses parâmetros poderiam ser tanto linguísticos quanto psicológicos, culturais ou 

filosóficos. 

Eles se propõem então a traçar uma noção de narrativa enquanto um discurso 

contextualizado e com um caráter aberto e transitório. Assim, referem-se à narração como 

meio para compreendermos os textos e os contextos mais variados e complexos da 

experiência humana. Nesse sentido, não podemos deixar de relacionar ao conceito de 

narrativa desenvolvido por Benjamin (1994), segundo o qual, narrar é a faculdade de 

intercambiar experiências, como já mencionamos.  

Ao indagarem sobre o que faz de um discurso uma história, Brockmeier e Harré 

(2003) respondem que uma das condições parece ser a necessidade de haver personagens e 

um enredo que evolua ao longo do tempo. Entretanto, os gêneros e as formas dos textos 

narrativos são inumeráveis, podendo se apresentar como contos populares, fábulas, mitos, 

memoriais, conselhos, entre muitos outros que estão entre histórias literárias e verídicas, 

monólogos e diálogos, textos orais e escritos.   

Ainda para Brockmeier e Harré (2003, p. 526), em comum, os textos narrativos têm 

o fato de serem um conjunto de estruturas “linguísticas e psicológicas transmitidas cultural 

e historicamente, delimitadas pelo nível de domínio de cada indivíduo e pela combinação de 

técnicas sócio-comunicaticas e habilidades linguísticas”. Tal definição é baseada nas ideias 

de Bruner (1997), para quem a prática narrativa é não apenas uma conquista mental, mas 

uma conquista da prática social, uma vez que é responsável por fornecer estabilidade social, 

isso quando ainda somos crianças.  
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Para explicar essa declaração, Bruner (1997) comenta que é natural ao homem 

partilhar histórias sobre a diversidade humana a fim de tornar suas interpretações coerentes 

com as obrigações institucionais da sociedade e com os compromissos morais divergentes 

nas culturas. Assim, a narrativa seria uma forma de dar estabilidade social. Desse modo, 

segundo ele, toda comunidade tem uma série de recursos comunicativos armazenados e um 

grupo de técnicas interpretativas, que seriam seus mitos, seus tipos de compromissos 

humanos e também suas maneiras tradicionais de delimitar e resolver narrativas divergentes.  

Bruner (2001) considera então o ato de contar histórias uma forma de usar o modo 

narrativo para interpretar a realidade. Trata-se, segundo ele, de uma “construção narrativa 

da realidade”, para a qual necessitamos de histórias e por meio da qual extraímos sentidos 

do mundo.  

Brockmeier e Harré (2003) afirmam que a narrativa deveria ser considerada a 

expressão de um conjunto de instruções e normas para realizar variadas práticas 

comunicativas. Assim, elas ordenam, dão sentido às experiências, promovem conhecimento, 

apresentam desculpas e justificativas. Por esse prisma, a narrativa deveria ser encarada como 

um conjunto condensado de regras, englobando o que é plausível em certa cultura. A 

narrativa seria então uma espécie de repertório do que deve e não deve ser feito na vida.  

Eles chamam atenção para o fato de que não precisamos ensinar aos jovens as formas 

de se contar histórias. Desde os primeiros anos de vida, somos envolvidos por uma série de 

enredos, que nos conquistam tanto pelo conteúdo quanto pela repetição. Benjamin (1994) 

pontuou os contos de fadas, por exemplo, como os primeiros conselheiros das crianças. Os 

primeiros narradores, segundo a visão dele, teriam sido os dos contos de fadas.  

Portanto, apesar de não sermos instruídos a contar histórias, crescemos inseridos em 

determinadas culturas, que vão nos habituando a um vasto repertório do que Brockmeier e 

Harré (2003) chamam de histórias possíveis. Poderíamos dizer, então, que crescemos em 

meio a um padrão cultural de modelos narrativos e esse processo de educação tem início 

antes mesmo de as crianças aprenderem a falar.  

Entretanto, se alguém que narra não houver se apropriado devidamente das regras da 

narrativa, os outros vão lhe interromper, reclamar ou até mesmo corrigir. Por outro lado, se 

apenas repetir as regras, fará com que os outros se aborreçam. “O contador de histórias 

deverá dominar a delicada arte de combinar o tradicional e o novo, o usual e o inesperado, o 

padronizado e sua ruptura” (BROCKMEIER; HARRÉ, 2003, p. 352). 
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Bruner (1997) lança o argumento de que o impulso por construir narrativas é o 

determinante para a ordem de prioridade por meio da qual as formas gramaticais são 

dominadas pela criança pequena. Ele destaca que, antes de internalizar logicamente as 

formas linguísticas, as crianças já produzem e compreendem histórias, sendo confortadas ou 

alarmadas pelas tramas.  

Podemos relacionar a essa ideia considerações feitas por Eco (1994) a respeito de 

uma teoria do século XVII, de Francis Lodwick, segundo a qual as palavras originais 

nomeavam ações e não substâncias. Assim, por exemplo, não teríamos uma palavra que 

designasse bebedor ou bebida, mas sim o ato de beber. Tais teorias teriam precedido o que 

se chama hoje de “Gramática de Casi”, defendida originalmente, entre outros, por Kenneth 

Burke, também citado por Eco (1994). A partir dessa gramática, nosso entendimento de um 

termo em determinado contexto teria a forma de uma instrução, para a qual deveria haver 

um agente, um contra agente, um objetivo e assim por diante. Vemos, assim, um viés 

narrativo na ação de nomear ou dar sentido ao mundo. 

Bruner (1997) lembra ainda que, desde muito cedo, os seres humanos compreendem 

que vão ser avaliados não apenas pelo que fazem, mas pela forma como contam suas ações, 

momento no qual podemos identificar o caráter retórico da narrativa. Sendo assim, o nosso 

próprio cenário cultural nos força a sermos narradores. No processo de obtenção das 

habilidades de narrar, Bruner (1997) afirma que as crianças aprendem a usar ferramentas 

para a retórica e formas de interpretação. A consequência é que entram no mundo da cultura. 

O autor relata um experimento realizado por Joan Lucariello (apud BRUNER, 1997) 

com crianças entre quatro e cinco anos de idade, no jardim de infância. O propósito era 

constatar o que faz fluir a atividade narrativa nelas. Assim, foram contadas algumas histórias 

para grupos de crianças. Parte das tramas relatavam situações canônicas, como uma festa de 

aniversário em que uma menina recebe vários presentes. A outra parte sugeria violações aos 

modelos canônicos, como a de uma outra menina que estava infeliz no aniversário e jogava 

água sobre as velas aos invés de soprá-las.  

Ao final, eram feitas perguntas sobre o que havia acontecido nas histórias que tinham 

acabado de ser contadas. O resultado foi que as anticanônicas geraram um número dez vezes 

maior de narrativas quando comparadas às outras. A história da menina que estava infeliz 

foi justificada por uma das crianças pelo fato de a aniversariante ter esquecido o dia da festa 

e não ter uma roupa adequada para a ocasião. Outra criança explicou que a menina havia 

discutido com a mãe.  
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Bruner (1997) explicita que, em todas as novas histórias geradas, são extraídos 

significados de aberrações culturais a partir do apelo ao estado subjetivo de um protagonista. 

Ele comenta que crianças de quatro anos não conhecem muito – pelo menos não de forma 

consciente – sobre cultura, mas já identificam o que é canônico e estão interessadas em 

produzir histórias que expliquem o que foge aos padrões entendidos como normais.  

Eco (1994), por sua vez, defende a ideia de que a ficção tem as mesmas funções dos 

brinquedos infantis. Ao brincar com bonecas e carrinhos, as crianças vão se familiarizando 

com os atos e situações que realizarão um dia. A leitura de ficções seria assim um jogo por 

meio do qual damos sentido ao que aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer no mundo 

real. Essa seria então a “função consoladora” da narrativa, a qual sempre foi a do mito: 

“encontrar uma forma no tumulto da experiência humana” (ECO, 1994, p. 93).  

Nesse sentido, interpretamos o resultado obtido pelo Brasil na Copa do Mundo 2014 

como uma situação, de certa forma, culturalmente aberrante. Isso porque, além de o país ser 

sede da competição, possui a seleção de futebol com o maior número de títulos mundiais. 

Uma derrota por sete a um para a Alemanha, nas semifinais dos jogos, por exemplo, foge a 

todos os padrões que se esperavam quanto à performance de seus jogadores.  

Assim, a partir da leitura de Bruner (1997), a situação não canônica se justificaria 

como motivação para uma série de narrativas construídas, com centralidade ao estado 

subjetivo de um personagem. Tal aspecto se cruzaria, portanto, com a ideia de “função 

consoladora” da narrativa abordada por Eco (1994), como também de narrativa como fonte 

de estabilidade social lançada por Bruner (1997). 

Brockmeier e Harré (2003) apresentam ainda como outra característica dos textos 

narrativos o fato de eles estarem relacionados a características pessoais como curiosidade, 

paixão e, muitas vezes, obsessão. Isso nos lembra as relações entre fãs e os objetos ou 

pessoas que admiram, relação essa de paixão, curiosidade e também vista, muitas vezes, 

como obsessão. Por esse motivo, parecem ser motivadores para o ato de escrever (narrar) as 

fanfictions. Para os autores, ao comunicarmos algo sobre a vida, como uma doença, um 

sonho ou um sentimento de angústia, a situação comunicacional em geral assume a forma 

de uma narração, contada de acordo com certas convenções e, também, emoções. 

Com isso, apesar de as histórias tratarem de versões específicas à situação e ao sujeito 

– lembramos aqui da ideia de Bakhtin (1997) do enunciado como uma realização única, 

mesmo quando se repete –, Brockmeier e Harré (2003) lembram que elas estão ligadas a 

formas linguísticas convencionais, como os gêneros e as estruturas de enredo. Baseados 
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nisso, podemos afirmar que as narrativas, seus interlocutores e as situações em que são 

desenvolvidas relacionam-se a certas bases histórico-culturais de produção.  

Assim, Bruner (1997) destaca que estar em uma cultura viável é estar “inserido em 

um conjunto de histórias conectadas, capazes de estabelecer vínculos mesmo que essas 

histórias não representem um consenso” (BRUNER, 1997, p. 85). Brockmeier e Harré 

(2003) lembram o fato de que todos as culturas conhecidas são contadoras de histórias, com 

suas próprias bases de produção, que podem também ser interconectadas a outras. 

Eles chegam então ao conceito de discurso, entendido como uma produção 

linguística vista como resultado e processo. Por esse motivo, consideram a narrativa um tipo 

específico de discurso com vários subtipos ou gêneros distintos, que podem incluir contos 

de fadas, histórias reais e fictícias, textos históricos, jurídicos, religiosos, filosóficos e 

científicos. Os pesquisadores falam ainda em formas mistas, já que a narrativa também se 

apresenta como poesia, música, teatro, filme etc. 

Sendo assim, em meio a inúmeras categorias e subcategorias de textos e diversos 

contextos das vivências humanas, os autores afirmam que tanto a narrativa faz a mediação 

com a cultura (expressando-a e definindo-a) quanto a cultura define a narrativa. Torna-se 

impossível, portanto, considerar os textos narrativos isolados dos contextos discursivos aos 

quais estão vinculados, junto às diversas convenções culturais. 

Além dessa problemática dos discursos e dos gêneros, Brockmeier e Harré (2003) 

lembram as questões relativas à autoria – já discutidas neste trabalho – como uma das 

dificuldades para delinear sentidos para a narrativa. Eles partem da ideia de que as histórias 

não acontecem simplesmente, mas são contadas. Ainda assim, nem sempre é possível 

determinar quem é o responsável por contá-las. Algumas vezes, o narrador é uma pessoa 

individualizada. Mas em outras, o conto é criado de forma coletiva. Eles recuperam o sentido 

de polifonia e de dialogismo de Bakhtin (1997) para explicar que cada palavra ou história 

traz consigo os sentidos empregados em usos anteriores da linguagem, o que se explica por 

uma interatividade inerente a todos os participantes dos processos de comunicação. 

Partindo desse pressuposto, comentam que as narrativas não podem ser consideradas 

invenções individuais, como afirmam os grupos subjetivistas, nem representações ou 

descrições objetivas da realidade, como pregam os positivistas. Isso porque elas são contadas 

a partir de proposições. Nesse sentido, acontecem de acordo com ordens morais locais, ou 

culturais, que vão determinar as configurações da autoria. 
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Brockmeier e Harré (2003) apresentam, assim, três tipos de falácias que, segundo 

eles, estariam ligadas aos estudos narratológicos. Seriam as ontológicas, as representacionais 

e as discursivas. A primeira delas, a falácia ontológica, constrói a ideia de narrativa como 

ilusão metalinguística, ao que os autores se opõem. A partir disso, negam a ideia de que 

existiria previamente uma história a ser descoberta, independentemente dos processos de 

construção analíticos ou narrativos.  

Eles também são contrários à ideia de narrativa como descrição ou como 

representação da realidade. De acordo com essa concepção, existiria apenas uma realidade 

humana à qual todas as narrativas deveriam se direcionar. Para os teóricos, essa seria a 

falácia representacional. De acordo com ela, há uma gradação de valores de verdade, que vai 

desde aquela válida, baseada em documentos, por exemplo, até histórias falsas e distorcidas, 

baseadas em mentiras e enganos.  

Segundo esse ponto de vista, a realidade é observada de forma objetiva e documental, 

o que deveria ser considerado pela verdade da representação narrativa. Bruner (2001) 

relaciona esse posicionamento a uma tentativa de compreensão científica do processo 

narratológico, por meio da qual a história deve ser repudiada ou transformada em 

proposições que possam ser testadas. 

Eco (1994) também aborda a problemática da realidade envolvida com a ficção. O 

semiólogo faz a distinção entre narrativas naturais, relacionadas a fatos que realmente 

aconteceram, e artificiais, mais ligadas à ficção. Segundo ele, para muitos teóricos, as 

construções ficcionais seriam verdadeiras apenas dentro das estruturas do mundo possível 

de certa história. Isso se basearia em conceitos amplamente divulgados do que chamamos 

mundo real, no qual o critério de verdade tem importância central. Em contraponto a essa 

ideia de verdade, teríamos uma outra ficcional, que só faria sentido dentro da ficção, e a qual 

deveríamos aceitar por um princípio de confiança.  

Todavia, para Eco (1994), a forma como acreditamos e aceitamos as representações 

do mundo real pouco diferem da forma como aceitamos as dos mundos ficcionais. Isso 

porque também somos levados a acreditar em uma série de verdades sobre o mundo, 

desenvolvidas por outras pessoas que não nós e que formam um arcabouço de informações 

que Eco (1994) chamou de “Enciclopédia Total”. 

De acordo com ele, haveria uma crença de que a narrativa artificial seria mais 

complexa que a natural. No entanto, de acordo com o filósofo, tentativas de determinar as 

diferenças entre as narrativas naturais e artificiais podem ser anuladas por contra-exemplos. 
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Para ele, não existe um sinal incontestável de ficcionalidade, mas sim sinais mais ou menos 

explícitos. Em geral, a indicação de que se trata de uma ficção é encontrada em para-textos, 

como uma sessão intitulada “Contos”, em um jornal diário, por exemplo. O título da sessão, 

dependendo do teor da história, seria um dos poucos indicativos que nos permitiriam 

interpretar a história publicada ali como ficção. 

Existiria, para as narrativas artificiais, um acordo ficcional que precisamos aceitar 

quando lidamos com uma obra de ficção. Esse acordo foi chamado por Coleridge, citado por 

Eco (1994), de “suspensão da descrença”. Por meio disso, o leitor sabe que os fatos narrados 

são uma história imaginária, mas não os considera mentiras.  

Como consequência, para Eco (1994), a obra de ficção nos faz levá-la a sério. No 

entanto, para isso, ampara-se no mundo real, uma vez que precisamos das nossas 

experiências pessoais, ligadas ao que chamamos ontologicamente de mundo real, para 

compreendermos e aceitarmos os acordos ficcionais. “Isso significa que os mundos 

ficcionais são parasitas do mundo real. Não existe nenhuma regra relativa ao número de 

elementos ficcionais aceitáveis numa obra” (ECO, 1994, p. 89).  

Considerando essa perspectiva, Eco (1994) defende que as referências ficcionais ao 

mundo real são tão ligadas e incontáveis que, após mergulharmos por certo tempo no mundo 

ficcional, misturando elementos dele com referências à realidade, acabaríamos por confundir 

os dois mundos. Um dos resultados disso seria a projeção do modelo ficcional na realidade, 

quando passamos a acreditar na existência real de personagens e acontecimentos ficcionais. 

Um exemplo dessa projeção, citada por ele, seria a crença de muitas pessoas de que o 

personagem Sherlock Holmes teria existido na realidade. 

Mas outro movimento interessante desse entrelaçamento entre ficção e realidade, 

segundo Eco (1994), seria a tendência de interpretarmos a vida como um romance. O estudo 

de ficções nos levaria a observar que constantemente somos tentados a dar forma à vida 

através de esquemas narrativos. Assim, as ficções serviriam também às nossas necessidades 

metafísicas. Para o romancista, tentamos encontrar regras no jogo da vida como as 

procuramos nos textos ficcionais, como também nos perguntamos se há uma mensagem em 

tudo que diz respeito ao mundo e se ela faz sentido. 

Para Brockmeier e Harré (2003), as narrativas deveriam ser vistas como modelos 

flexíveis, e não entidades ontológicas ou representacionais. Sendo assim, as narrativas 

funcionariam como um elo de ligação entre as experiências humanas narradas e o contexto 

cultural em que são usadas. Isso baseado numa ideia de que modelos são analogias que 
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relacionam o conhecido ao desconhecido. As narrativas operam, portanto, como formas de 

mediação mutáveis entre o indivíduo e a sua realidade específica e entre ele o padrão da 

cultura. 

Os autores se opõem assim, também, à noção de narrativa como realidade discursiva, 

que seria a terceira falácia dos estudos narratológicos. Para eles, narrar um fato não significa 

expor a sua verdade intrínseca, delimitada de forma linguística. Por meio da narração, na 

verdade, obtemos conhecimentos estruturantes das nossas experiências de mundo e de nós 

mesmos.  

As narrativas são vistas como estruturas particulares, abertas e flexíveis, que 

permitem avaliar aspectos da experiência humana, considerando para isso a própria natureza 

aberta e flexível das vivências dos homens. Assim, devem ser entendidas a partir de uma 

concepção de estrutura como padrões fluidos de ação e posicionamento. O termo narrativa 

passa a designar formas variadas relacionadas aos processos de obtenção de conhecimento, 

de estruturação de ações e de ordenação de experiências. Estudá-las exigiria analisar as 

práticas discursivas envolvidas nesses processos, com seus textos e contextos.  

A ordem discursiva, portanto, funcionaria como um modus operandi do próprio 

processo narrativo. Segundo essa leitura, lidamos não com um modo de representação, mas 

com uma maneira específica de construção e de constituição da realidade. Para Eco (1994), 

não deixamos de ler histórias de ficção porque é nelas que procuramos uma fórmula para dar 

sentido a nossa existência. Assim, podemos citar a ideia de Bruner (2001) sobre a 

“construção narrativa da realidade”, como também a noção de que são responsáveis por nos 

dar estabilidade social. Brockmeier e Harré (2003) declaram que, para estudar esse modo de 

construção, é necessário examinar como as pessoas dão sentido as suas experiências. Entre 

outras formas, isso seria feito por meio da própria narrativa.  

 

A questão, pois, não é como as pessoas usam a narrativa como meio tendo a 

finalidade de relatar, mas, sim, quais são as situações concretas e condições nas 

quais elas contam histórias e dessa forma, implicitamente, definem o que vem a 

ser a narrativa (BROCKMEIER; HARRÉ, 2003, p. 531). 

 

Partindo também dessas perspectiva, Bruner (2001) apresenta nove elementos vistos 

por ele como universais para as realidades narrativas. Seu objetivo é avaliar as contribuições 

para uma concepção de realidade que leve os processos narrativos como formadores. Os 

elementos são a estrutura de tempo consignada; a particularidade genérica; o fato de as ações 

sempre terem um motivo; a composição hermenêutica; a canonicidade implícita; a 
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ambiguidade de referência; a centralidade do problema; a negociabilidade inerente e a 

extensibilidade histórica da narrativa. 

 O primeiro elemento, o da estrutura de tempo consignada, lembra que as narrativas 

expressam o tempo não por meio de uma dimensão física de passagem das horas, mas por 

meio do desenrolar dos eventos, o que traz a ideia de começo, meio e fim. O tempo é 

delimitado, portanto, pelas ações humanas.  

Já segundo a particularidade genérica de Bruner (2001), as histórias acontecem em 

detalhes que poderiam ser lidos como particularidades. No entanto, estão vinculados a 

critérios mais abrangentes, que podem ser percebidos como gêneros ou tipos. Por exemplo, 

um personagem corrompido pelo poder, o casal que inicialmente se odeia, mas termina se 

envolvendo romanticamente e a pessoa que volta para se vingar. O autor defende a ideia de 

que os gêneros geram seus próprios detalhes. Para ele, são “formas culturalmente 

especializadas de vislumbrar a condição humana e de comunicá-la” (BRUNER, 2001, p. 

131). 

 A noção de que as ações têm motivos, ou seja, a ideia de que as ações narrativas são 

desencadeadas a partir de crenças, desejos, teorias, valores e outros, constitui o terceiro 

elemento universal das narrativas. Portanto, as ações implicam estados intencionais. Por 

outro lado, elas não têm o poder de determinar completamente o rumo dos acontecimentos, 

pois sempre há uma certa liberdade implícita na narrativa.  

O quarto elemento é a composição hermenêutica. De certa forma, ela é complementar 

a essa ideia de liberdade. Isso porque, segundo a hermenêutica, uma história não possui uma 

única interpretação: seus significados são múltiplos. O círculo hermenêutico, por essa 

perspectiva, procura justificar a leitura de algo não baseado em uma razão, mas se referindo 

às leituras possíveis de uma obra. 

 O quinto elemento visto por Bruner (2001) como universal às narrativas é o da 

canonicidade implícita. De acordo com ela, uma história deve ir contra uma expectativa para 

que valha a pena ser contada, rompendo um roteiro canônico. O psicólogo destaca que 

mesmo as rupturas canônicas são por vezes tão convencionais quanto os roteiros que violam, 

como a esposa ou o marido traídos. Assim, as narrativas da realidade são canônicas ou vistas 

como um rompimento de uma canonicidade implícita, por isso, ligam-nos ao que é esperado, 

costumeiro. Mas essa ligação pode gerar tédio. Em razão disso, por meio da invenção 

linguística, busca-se conquistar o público fazendo o que é comum parecer estranho e novo 
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mais uma vez. “O contador de histórias inovador parte de cânones narrativos convencionais 

e faz com que vejamos o que nunca tinha sido ‘percebido’ antes” (BRUNER, 2001, p. 134). 

 A noção de ambiguidade de referência, sexto elemento, define que o tema de uma 

narrativa está sempre aberto a questionamentos. Os fatos são vistos como funções da história, 

e não como verdades absolutas. Desse modo, os realismos narrativos “factuais” (no 

jornalismo, por exemplo) e “ficcionais” são considerados convenções literárias. Outro 

elemento das narrativas é a centralidade do problema. Ela se baseia na noção já comentada 

de que as histórias giram em torno de normas violadas, o que coloca os problemas no centro 

das realidades narrativas. 

 O oitavo elemento das narrativas se refere à negociabilidade inerente, que parte da 

ideia de que aceitamos versões concorrentes das histórias muito mais do que argumentos ou 

provas. Isso pode ser aplicado, mais uma vez, tanto às ficções quantos às histórias da “vida 

real”. Já a extensibilidade histórica da narrativa, o último elemento citado por Bruner (2001), 

aponta que a vida não é composta por uma história autossuficiente, contada uma após outra. 

Pelo contrário, o autor declara que os personagens e o contexto parecem continuar a se 

expandir, o que nos remete mais uma vez ao tema central deste trabalho: as fanfictions. 

A partir do que discutimos até aqui e à luz dos autores já citados, podemos considerar 

que uma das funções essenciais da narrativa é tornar o mundo compreensível. Segundo 

Brockmeier e Harré (2003), a função narrativa seria a responsável por preencher a condição 

humana com abertura e plasticidade. Assim, os autores defendem que, baseados na ideia de 

imaginário, teríamos uma mediação entre mundos possíveis e impossíveis, e não uma 

diferença estável entre ficção e realidade. 

Desse modo, uma das razões para estudar as narrativas seria a possibilidade de se 

investigar “a qualidade de abertura presente na mente discursiva e o descobrimento das 

formas multifacetadas de discursos culturais em que elas se realizam” (BROCKMEIER; 

HARRÉ, 2003, p. 354). Essas considerações nos levam aos questionamentos sobre o 

imaginário e a própria narrativa como essa qualidade de abertura. 

 

3.1 A VIDA COMO ROMANCE 

 

Como mencionamos no tópico anterior, de acordo com Eco (1994), nossa tendência 

em entrelaçar ficção e realidade nos leva a interpretar a vida como um romance. Entre as 

características que constatamos nas nossas primeiras observações das fanfictions de David 
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Luiz, aos quais constroem narrativas ao criar ficções com a vida do jogador, a presença do 

romance parece ser uma das mais representativas, acompanhada, em alguns casos, pela 

pornografia. Para Driscoll (2006), as fics permitem refletir sobre o romance e a pornografia 

como gêneros não apenas compatíveis, mas intimamente ligados.  

Ela reconhece nas fanfictions parte de uma diversificação da pornografia, mas 

também um novo modelo de romance como ficção popular. Assim, contendo características 

de ambos os tipos textuais, mas não definidas a partir de nenhum deles, as ficções criadas 

por fãs permitiriam repensarmos sobre os dois. Segundo a pesquisadora, em comunidades 

acadêmicas e de fãs, a presença do sexo nas fanfics é, em geral, categorizada ora como 

pornografia, ora como erotismo. Neste último caso, haveria construções sexualmente 

excitantes, mas não muito explícitas.  

Para Driscoll (2006), o gênero romance estaria parcialmente definido pelo conteúdo 

e pelas formas com as quais é distribuído e consumido. Novelas e romances de ficção seriam 

escritos e consumidos principalmente por mulheres, público esse também predominante na 

prática das fanfictions – o que já foi mencionado neste trabalho. O consumo seria de tipo 

privado, motivado pela busca de prazer na leitura. Segundo ela, as mesmas condições que 

tornaram possível o romance também permitiram a reinvenção da pornografia como discurso 

do sexo ilícito.  

Os discursos românticos teriam atingido sua maturidade aproximadamente na mesma 

época em que a pornografia moderna tornou-se acessível por meio de impressões, no século 

XIX. Além disso, os dois gêneros deveriam ser lidos em segredo e ambos foram 

considerados prejudiciais ao leitor sensível ou ingênuo, na maioria das vezes, uma referência 

ao sexo feminino. Assim, segundo Driscoll (2006), apesar das diferenças aparentes em 

termos de conteúdo, estilo e público, as histórias de romance e de pornografia muitas vezes 

se cruzam.  

Sobre a pornografia, Foucault (1988) pontua que, a partir do século XVII, torna-se 

mais difícil falar de sexo. Nessa época, teria iniciado a repressão ao discurso e às práticas 

sexuais por parte das sociedades burguesas. Até então, os códigos da obscenidade e da 

decência eram mais tolerantes. Entretanto, o filósofo observa que, nos últimos séculos, o que 

podemos verificar é um grande crescimento no nível do discurso sobre o sexo. Apesar de 

regras de decência determinarem quais palavras poderiam ou não ser ditas, e em quais 

situações, elas teriam causado como contraefeito, principalmente depois do século XVIII, 

uma valorização e uma intensificação do discurso sobre o sexo. 
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Nesse sentido, o importante não seria verificar o que as produções discursivas nos 

apresentam como verdade ou mentira sobre o sexo, talvez até com a intenção de ocultá-lo. 

Para Foucault (1988), o importante seria revelar a “vontade de saber” que serve de 

sustentação e instrumento a esses discursos. O filósofo argumenta que, com isso, a verdade 

do sexo torna-se coisa essencial. Útil ou perigoso, precioso ou temido, o sexo se torna então 

objeto de verdade. 

Para o filósofo, a colocação do sexo em discurso teria se originado em tradições 

monásticas, quando os fiéis eram incentivados ao ato da confissão, situação em que deveriam 

falar não apenas dos pecados praticados, mas de todos os seus desejos. E de todos eles com 

minuciosos detalhes. O sexo, assim, deveria ser falado quanto ao ato e às palavras obscenas, 

aos toques, aos olhares e aos pensamentos a ele relacionados.  

Com isso, focalizou-se o discurso no sexo. A consequência, para Foucault (1988), é 

que as sociedades modernas passaram a ser caracterizadas não por condenarem o sexo à 

obscuridade, mas por falarem sempre dele e por valorizá-lo como a um segredo. Deveria, 

assim, ser o foco principal da confissão e passa a ser o centro, também, de uma variedade 

cada vez maior de discursos. Além disso, para o filósofo, mesmo que se apoie em certos 

procedimentos de interdição, esse discurso garante a proliferação de prazeres e sexualidades 

múltiplos. 

Segundo Foucault (1988, p. 27), “cumpre falar do sexo como de uma coisa que não 

se deve simplesmente condenar ou tolerar, mas gerir, inserir em sistemas de utilidade, 

regular para o bem de todos, fazer funcionar segundo um padrão ótimo”. Esse padrão, muitas 

vezes, é construído nos processos de produção e consumo de um mercado ávido por lucro. 

O filósofo lembra que a característica geral da nossa sociedade quanto ao sexo é a variedade 

e a rápida dispersão dos aparelhos utilizados para escutar, registrar, transcrever e redistribuir 

o que dele se fala.  

Quanto ao sexo nas fics, Driscoll (2006) aponta que ele costuma ser retratado de duas 

maneiras. Na primeira, chamada plot sex (ou enredo sexual), os contatos sexuais entre os 

casais marcam o desenvolvimento da história, geralmente com uma intimidade que vai 

aumentando conforme o desenvolvimento da narrativa, que pode ser substituído ou 

complementado por encontros sexuais. Esse seria o tipo predominante e, nele, a relação 

sexual costuma dar o fechamento da história, resolvendo os problemas do enredo.  

A segunda maneira de representação do sexo na narrativa é chamada por ela de porn 

sex (sexo pornográfico) e se sustenta sobre uma cena de sexo. Nesse tipo de enredo, o tempo 
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é condensado ou estendido para imitar as estruturas representativas da pornografia, 

relacionando-se ao gênero de fanfictions PWP (Plot? What Plot? – ou Enredo? Que enredo?, 

em tradução livre para o português). Nele, o contexto narrativo para a cena de sexo é mínimo. 

A autora argumenta que, mesmo nesses casos, não devemos entender a história como apenas 

uma cena de sexo isolada, pois, ao tratar-se de fanfiction, o enredo também é importante, 

mesmo que o título dado ao gênero sugira que não. Assim, enredo e pornografia não se 

anulariam e uma única história ou cena pode conter tanto o porn sex quanto o plot sex. 

Segundo Busse e Hellekson (2006), nas fics de gêneros slash, que trazem relações 

amorosas entre casais do mesmo sexo, em geral, os casais são sugeridos com base no 

subtexto homoerótico percebido na história original. Nas histórias que inicialmente 

observamos sobre David Luiz no Social Spirit, o convívio entre os jogadores durante os 

jogos da Copa 2014 parece ter sido um dos subtextos a partir dos quais foram shippados os 

casais entre eles. 

O termo ship se refere aos casais formados por fãs em histórias seriadas como as 

fanfictions, séries de TV, quadrinhos e outras narrativas de entretenimento. A palavra se 

origina do termo relationship – relacionamento, em inglês. É, na prática, a junção do nome 

das duas pessoas que formam o casal (David Luiz e Bernard, Davinard). Shippar, portanto, 

refere-se ao ato de criar os casais e os shippers são os fãs que promovem e admiram o casal. 

No Social Spirit, encontramos 192 histórias registradas com o ship Davinard (dados de maio 

de 2015). 

Outro ship do gênero slash que parece ter feito bastante sucesso entre os fãs de David 

Luiz foi o Dames, entre David e o colombiano James Rodriguez. A cena em que David o 

apoia, logo após a vitória do Brasil por 2 a 1 sobre a Colômbia, nas quartas de final da Copa, 

é interpretado por nós como o subtexto necessário para o sucesso do ship, o que pode ser 

observado na fanfic Consolo, também disponibilizada no Social Spirit. Na história, após a 

vitória sobre a Colômbia, David Luiz vai encontrar James Rodriguez no vestiário, onde os 

dois desenvolvem uma relação sexual descrita detalhadamente.  

De acordo com Driscoll (2006), as comunidades de fanfictions frequentemente 

organizam as histórias através de categorias determinadas pelos ships ou pelos estilos de 

narrativas românticas. Quase todas as fanfictions são marcadas com os rótulos (ou tags) de 

um ou mais casais. Por esses motivos, ela considera os ships segmentações importantes de 

uma comunidade de fãs, na qual são formados grupos em torno deles. Segundo a autora, são 



69 
 

tão importantes que os seguidores de um determinado casal podem inclusive ser hostis a 

outras formações amorosas que trazem um dos personagens que admiram. 

Ao questionarmos as autoras entrevistadas sobre o gênero slash, 3 delas declararam 

não saber da existência. Em oposição a isso, Medeiros comentou que a primeira vez em que 

teve contato com fanfics em uma comunidade da rede social Orkut foi com histórias do 

gênero, ou Yaoi, como também são chamadas. Ela disse ainda que inicialmente se assustou 

com o teor sexual dos textos, o que a fez criar uma certa resistência ao gênero.  

“Quando comecei a imaginar histórias assim, vi que elas eram iguais às histórias 

sobre casais héteros. Era o mesmo tipo de amor entre duas pessoas e não havia diferenças, 

exceto pela orientação sexual” (informação por email26). Já Lima, diante do conteúdo 

predominantemente sexual das histórias slash, comentou que nunca escreveu fic desse 

gênero, pois se sente desconfortável, mas tenta imaginar como as autoras conseguem 

descrever as relações sexuais com tantos detalhes, já que lê algumas.  

Sobre o conteúdo romântico ou erótico nas fanfics, Lima sidera que acaba atraindo 

mais facilmente os leitores. “Além de a maioria das pessoas ter curiosidade de como 

acontece, é algo que gostam também de imaginar” (informação por email27). Para Almeida, 

o interesse por esse tipo de história se dá porque “muitas fãs, principalmente adolescentes, 

gostam de se imaginar em uma cena romântica até mesmo erótica com o seu ídolo” 

(informação por email28). Podemos relacionar essas declarações ao que disse Driscoll (2006) 

sobre as fanfictions chegarem a ser representadas como substituições, quase sempre secretas, 

para relações amorosas ou sexuais.  

De toda forma, segundo a pesquisadora, o romance parece ser uma das chaves de 

leitura para entendermos a prática das fanfictions, espaços para dar vazão a imaginários e 

desejos múltiplos. As histórias fazem o centro desse desejo ser o ídolo, construído como 

personagem principal dos romances. De acordo com ela, a maioria das fics sugere a 

identificação com um ou dois protagonistas, que podem ser entendidos a partir da imagem 

da heroína e do herói.  

                                                           
26 MEDEIROS, Fernanda. Fernanda Medeiros: depoimento [ago. 2015]. Entrevistadora: Maria Clara Bezerra 
de Araújo. Natal-RN: UFRN, 2016. Entrevista concedido por email para a pesquisa de dissertação de 
mestrado da entrevistadora. A entrevista encontra-se transcrita nos anexos deste trabalho. 
27 LIMA, Laura Luiza. Laura Luiza Lima: depoimento [set. 2015]. Entrevistadora: Maria Clara Bezerra de 
Araújo. Natal-RN: UFRN, 2016. Entrevista concedido por email para a pesquisa de dissertação de mestrado 
da entrevistadora. A entrevista encontra-se transcrita nos anexos deste trabalho. 
28 ALMEIDA, Marcely. Marcely Almeida: depoimento [ago. 2015]. Entrevistadora: Maria Clara Bezerra de 
Araújo. Natal-RN: UFRN, 2016. Entrevista concedido por email para a pesquisa de dissertação de mestrado 
da entrevistadora. A entrevista encontra-se transcrita nos anexos deste trabalho. 
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Essas características se mantêm mesmo quando os protagonistas de uma história 

romântica são do mesmo sexo. Em histórias slash, de acordo com Driscoll (2006), a maior 

parte das comunidades interpreta um dos pares com traços mais ou menos femininos e 

masculinos. Nessas histórias, padrões como ignorância, revelação e obstáculos também são 

usados para adiar a realização romântica, que geralmente é o modo de encerramento 

narrativo. 

Tais apontamentos nos lembram o que diz Citelli (2007) em um breve estudo sobre 

o movimento estético e literário. O pesquisador relaciona historicamente o romance ao 

período do declínio da aristocracia no século XVIII e o cientificismo urbano-industrial da 

segunda metade do século XIX. Para Morin (2009), o romance burguês do século XIX é de 

relações, conflitos, retratando os problemas que acontecem com as pessoas inseridas em 

sociedade. Nesse grupo de textos, o amor é um dos fatores principais a resolver – e até 

desencadear – os problemas desenvolvidos nas narrativas. 

Morin (2009) cita Madame Bovary, de Gustavo Flaubert, como o romance típico da 

época. Segundo ele, a personagem principal, que dá nome à história, sai do lugar de 

consumidora típica do romance para se tornar a heroína da narrativa. Ela, que não consegue 

se satisfazer com a vida monótona da província ao mesmo tempo em que sonha e deseja 

mudanças para sua vida, encontra no romanesco a saída para os seus problemas. Emma 

Bovary vive o amor que sonha, mas as consequências são trágicas e terminam em morte. 

Assim, o livro passa a ser o símbolo do romance burguês, de uma cultura romanesca, da 

pessoa particular, das necessidades da alma e do amor. Principalmente, o símbolo de uma 

cultura de projeção dos problemas do ser humano no universo imaginário e de identificação 

entre o leitor e seus heróis, à qual ele chama de corrente bovarizante de integrar o real no 

imaginário e o imaginário no real. 

 

Pela primeira vez, tão radicalmente desde Don Quixote, mas dessa vez no plano 

feminino e burguês, o processo de identificação que une o leitor (a leitora) ao herói 

(a heroína) do romance é impulsionado até a permutação: a burguesa sonhadora 

se torna a heroína do romance, enquanto a heroína do romance se tornou a 

sonhadora leitora burguesa. Madame Bovary é o Don Quixote do romance 

burguês. Don Quixote e Emma Bovary se matam a querer idealizar o mundo e se 

tornam as testemunhas nas quais se identificam um com o outro (MORIN, 2009, 

p. 57).  

  

Ao mesmo tempo em que se consolida o romance burguês, de acordo com Morin 

(2009), cresce o romance popular, nascido na tradição oral dos contos de serão e das 

narrações de saltimbancos, mas fixado na tipografia do século XVIII. Através da tipografia, 
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surgem os romances de mercadores, levados de feira em feira e de casa em casa, com 

destaque para o imaginário em contos de fada, lenda e folclore. Nesse imaginário popular, o 

extraordinário é mais alimentado que o ordinário, isto é, as correntes de projeção dominam 

as correntes de identificação” (MORIN, 2009, p. 57), ao contrário do que acontece no 

romance burguês, focado no realismo e na identificação entre leitor e herói. 

Apesar de o romantismo, como movimento estético, estar situado em séculos 

passados, Citelli (2007) comenta que continua sendo relacionado a “versos melosos, 

confissões apaixonadas, sofrimentos melodramáticos” (CITELLI, 2007, p. 6), guiando 

inclusive modos de vida e estilos de pensar e agir. Para ele, o que existiriam hoje seriam 

presentificações de gestos e valores predominantes no século XIX, como olhar sonhador, 

comportamento evasivo, um certo saudosismo e um intenso e muitas vezes platônico 

sentimento amoroso.  

Além disso, de acordo com o pesquisador, a palavra romantismo encontra ambiente 

favorável nos meios de comunicação como o rádio, a televisão, o cinema e as revistas, nas 

novelas, rádio-novelas, fotonovelas, filmes e outros. Nas históricas consideradas românticas, 

sejam nesse ou em outros formatos, continuam presentes a sublimação amorosa com a 

materialização do conceito de amor impossível, destaque para os sentimentos de liberdade, 

paixão e emoção, e o foco no mito do herói individual e romântico, direcionado por um 

código de honra sob os princípios da lealdade, da fidelidade e do respeito. Neles “fabricam-

se romances sentimentais em cadeia, a partir de certos modelos tornados conscientes e 

racionalizados” (MORIN, 2009, p. 26). 

A figura do herói pode ser relacionada ao protagonista da fanfiction citado por 

Driscoll (2006). Já a ideia do amor impossível está próxima aos variados desafios que os 

casais precisam enfrentar até a consumação da relação, o que em geral acontece e quebra a 

noção de impossibilidade, seja com um típico final feliz de história romântica ou com a 

consumação do ato sexual em fics do gênero PWP, como comentado.  

Nas fanfictions de David Luiz que fizemos a leitura, por exemplo, a noção de amor 

impossível parece estar sempre presente. Nos romances heterossexuais, o fato de a 

protagonista feminina não pertencer ao mundo das celebridades é quase sempre construído 

como um empecilho à concretização do romance. Já nas histórias com relacionamentos 

homoafetivos, o medo das críticas negativas à revelação da homossexualidade é um dos 

maiores impedimentos. Mas as histórias terminam com a superação da impossibilidade e a 

realização do amor.  
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Em relação aos gêneros populares como novelas e filmes que trazem o romance como 

um dos centros da narrativa, fazemos uma aproximação das fanfictions com o folhetim, tipo 

de história seriada – publicada em capítulos – e inicialmente divulgada nas páginas dos 

jornais. Segundo Martin-Barbero (2013), a história dos romances folhetinescos tem início 

no século XIX, com a união entre uma demanda popular e o desenvolvimento das 

tecnologias de impressão. Para o autor, esses fatores transformaram as narrativas em espaços 

privilegiados para o crescimento da produção massiva. E isso aconteceu através da imprensa, 

que, em 1830, iniciou o caminho que a levaria do jornalismo político à empresa comercial. 

Desse modo, ele considera o folhetim o primeiro tipo de texto escrito no formato popular de 

massa, referindo-se a ele como “fenômeno cultural muito mais que literário” (MARTIN-

BARBERO, 2013, p. 176).  

Teriam destaque, portanto, as características comunicativas dos folhetins, traços que 

aplicamos às fanfics, impulsionadas também com o desenvolvimento de um certo tipo de 

tecnologia da comunicação, desta vez digital e ligada à expansão da internet. 

 

Propor o folhetim como fato cultural significa, em primeiro lugar, romper com o 

mito da escritura para abrir a história à pluralidade e heterogeneidade das 

experiências literárias. E, em segundo lugar, deslocar a leitura do campo 

ideológico para ler não somente a lógica dominante, mas também as diferentes 

lógicas em conflito tanto na produção quanto no consumo (MARTIN-BARBERO, 

2013, p. 176). 

 

São, dessa forma, novas e heterogêneas maneiras de produção, consumo e suas 

relações. Um dos traços apontados por Driscoll (2006) para o consumo do romance em si é 

a privacidade, associada também à pornografia. Essa característica teria sido enfatizada na 

cultura da fanfiction, relacionada à distribuição na internet e às discussões sobre conteúdos 

pornográficos na rede mundial de computadores. Para a pesquisadora, a rede mundial de 

computadores enquanto inovação tecnológica, como foi a imprensa, permitiu que os espaços 

domésticos entrassem em contato com um mundo mais amplo, o que foi feito antes pela 

novela. Ela argumenta que nenhum desenvolvimento tecnológico tornou a pornografia mais 

pública no espaço do privado do que a internet. 

As fanfics, como já comentado, não surgiram com a rede mundial de computadores, 

mas ganharam com ela um grande impulso. O caráter cultural, em comparação ao literário, 

das fics pode ser percebido em seu lado mais amador, apesar de cada vez mais autores darem 

início à carreira de escritores a partir da escrita de fanfics. E essa carreira tem início com a 

publicação de livros. Mais uma vez, podemos enxergar uma certa aproximação entre as 
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fanfictions e os folhetins que, para Martin-Barbero (2013), nunca chegaria a ter o estatuto 

cultural do livro, uma vez que não possui uma materialidade, a encadernação, que possa ser 

exibida como expoente cultural.  

De toda forma, as fanfics tornam-se um elo de ligação entre as diversas pessoas que 

atuam na leitura e escrita das histórias, que passam a trocar mensagens e a se relacionar 

devido à prática. Essa é justamente uma das características apontadas por Martin-Barbero 

(2013) para explicar o gênero folhetim: a dialética entre leitura e escritura, que seria uma das 

condições para entender o novo gênero. Segundo ele, é a partir disso que o mundo do leitor 

se incorpora ao processo de escrita e começa a deixar marcas no próprio texto.  

Driscoll (2006) destaca que, na rede de computadores, além de desfrutarem da leitura 

privada, as mulheres também podem interagir com outras leitoras. Através dessa interação, 

como já comentado, os enredos podem ser modificados ou complementados, como também 

estendidos ou diminuídos. A frequência dos comentários foi citada pelas autoras de fics que 

entrevistamos como um dos fatores essenciais para continuarem a escrita das histórias. 

Assim, Martin-Barbero (2013) fala ainda sobre a organização por episódios e a 

estrutura aberta do folhetim, traços também encontrados nas fanfictions, que podem 

apresentar apenas um capítulo, mas estão quase sempre abertas aos comentários dos leitores. 

A organização por episódios é uma forma de fragmentar a leitura e conquistar leitores não 

muito adaptados a grandes volumes de material a ser lido continuamente. A estrutura aberta, 

por sua vez, permite também uma maior “atualidade” dos conteúdos e assuntos discutidos, 

o que é apontado como uma das chaves de funcionamento e de sucesso da televisão latino-

americana.  

Martin-Barbero (2013) considera esses recursos elementos de sedução para a leitura. 

Segundo o autor, através da duração, o folhetim confunde-se com a vida e predispõe o leitor 

a penetrar na narração. O que era feito com cartas no século XIX, hoje, nas fanfictions 

compartilhadas na rede de computadores, necessita apenas que a leitora e a autora tenham 

acesso à internet para trocarem mensagens imediatas sobre a história. Com isso, o pensador 

cita Eco (1997) a respeito da capacidade de consolação vinda da força dramática da narrativa, 

uma vez que o leitor é posto diante de realidades que ele pode aceitar ou modificar 

parcialmente, mesmo não podendo recusar, o que não é possível em uma obra fechada. 

Assim, os fatos acabam se adequando, de certa forma, aos gostos dos leitores. 

 Outra característica apontada por Martin-Barbero (2013) a respeito do folhetim é a 

fusão, ou mediação, entre ficção e realidade. A partir dela, de acordo com o teórico, a 
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realidade do leitor é confundida com as fantasias encontradas na narrativa e as pessoas 

chegam a ter a sensação de que estão lendo a história de suas próprias vidas. Essa fusão é 

bastante perceptível no tipo de fanfiction baseada em pessoa real, uma vez que mistura dados 

e situações da vida da pessoa, em geral divulgados na grande mídia, com o resultado da 

imaginação dos fãs, que muitas vezes se colocam como personagens da narrativa motivados 

pelo desejo de fazer parte daquela história.  

Morin (2009) também aborda as relações entre folhetim e romance, apontando o 

folhetim como um gênero romanesco híbrido. Segundo ele, por estar ligado ao surgimento 

da imprensa, o gênero também investe no imaginário popular tanto quanto o cinema mudo e 

desperta o interesse na narrativa do cotidiano. De acordo com o teórico, o surgimento e 

crescimento do jornal determina um maior interesse em episódios do dia a dia e multiplica a 

procura pelo romance.  

Dessa maneira, segundo Morin (2009), ao mesmo tempo em que o folhetim 

representa figuras típicas da sociedade (gente do povo, lojistas, burgueses, aristocratas etc.), 

transforma a vida cotidiana a partir dos mistérios e dos sonhos. Enquanto a tendência 

burguesa iria em direção ao psicologismo e aos conflitos de sentimento com relações 

triangulares entre esposo, amante e mulher adúltera, a corrente popular seria mais fiel ao 

melodrama, com mistérios sobre nascimento, substituição de crianças, padrastos e madrasta, 

identidades e mortes falsas.  

O romance folhetinesco seria um híbrido entre as tendências burguesas (mais 

voltadas ao realismo) e populares (que destacam o imaginário), podendo irromper o 

fantástico. O hibridismo é citado inclusive em relação ao público, formado então por classes 

sociais distintas, desde burgueses até trabalhadores do povo, unidos na leitura do jornal. Para 

Morin (2009), a cultura industrial nascente, marcada pela imprensa popular e pelo cinema 

mudo, é um espaço de vazão para todo um imaginário. Por volta das décadas de 1920 e 1930, 

o realismo volta a ser forte, mas a tendência do que ele chama de cultura de massa seria um 

crescente sincretismo entre as tendências realistas e imaginárias, o que já era visto no 

folhetim. 

 

3.2 NARRATIVAS PESSOAIS MIDIATIZADAS 

 

 Para Matin-Barbero (2013), o melodrama seria uma forma de mediação entre o 

folclore das feiras e a cultura popular-urbana (ou de massa). Segundo ele, seja falando do 
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cinema ou do radioteatro, a história do melodrama explica a história dos modos de narrar, o 

que passa pela ideia das matrizes culturais. Desse modo, ele situa o folhetim não no espaço 

da literatura, mas no espaço da cultura e da comunicação, o que consideramos ser aplicável 

também às fanfictions. 

 De acordo com ele, é possível analisar, no folhetim, o processo de escrita como um 

processo de enunciação dentro de um meio de comunicação. Por sua estrutura aberta, e não 

fechada como a de um livro, estabelece-se um novo modo de escrever marcado pela pressão 

exterior (e salarial) e também um novo modo de ler, permitindo um questionamento 

constante sobre a história por parte dos leitores, como foi apontado no tópico anterior.  

 Além das matrizes culturais, para Martin-Barbero (2013), a mediação de massa é 

formada também dentro de uma tensão entre a dinâmica dos interesses econômicos 

capitalistas e monopolistas e a de uma sociedade que defende e tenta ampliar cada vez mais 

os seus limites de liberdade. Talvez as configurações permitidas com a internet, com a 

liberação do polo da emissão citada por Lemos e Lévy (2010), tenham tornado mais 

complexas essas tensões, uma vez que temos um cenário aparentemente mais favorável à 

liberdade e ao poder de fala, ainda que dentro de um contexto altamente capitalizado. Tanto 

que as fanfictions e as demais produções de fãs, como falado, giram em torno de iniciativas 

relacionadas ao mundo do entretenimento, mas independentes dele. 

 De toda forma, Martin-Barbero (2013) chama nossa atenção para o fato de tanto a 

comunicação quanto a cultura constituírem espaços primordiais das nossas vivências. Por 

esse motivo, ele se propõe a pensar, principalmente, o lugar estratégico que a comunicação 

passou a ocupar nos nossos modelos de sociedade. Propondo uma perspectiva que supere a 

ideia de emissores dominantes e receptores dominados, ele trabalha a comunicação como 

mediação. É sobre ela que vamos falar um pouco até chegarmos ao conceito que dá nome a 

esse tópico, o das narrativas pessoais midiatizadas, discutido por Escosteguy (2011). 

De acordo com Lopes (2014), devemos entender o conceito de forma plural, como 

mediações, uma vez que trata a comunicação a partir dos seu nós – ou nexos –, que são 

muitos, construídos a partir dos espaços de produção e de consumo. Trata-se, portanto, de 

uma perspectiva integrada entre produção, produto e audiência. Considerando a forte 

presença da comunicação nas nossas vidas, o interesse passa a ser tentar entender o que as 

pessoas fazem com a mídia, em um processo circular – político e cultural – e dinâmico entre 

o público, o produto midiático e os processos de produção, que estão a todo tempo 
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dialogando. “A comunicação passa, então, a ser vista como um domínio privilegiado para a 

produção de sentido na vida” (LOPES, 2014, p. 66). 

A partir desse entendimento de circularidade e diálogo, percebe-se que a mídia leva 

em consideração não apenas as expectativas do mercado e do sistema industrial, mas também 

as demandas do público, construídas dentro de um tecido cultural e dos seus modos de 

percepção e de uso. Por esse motivo, o trinômio comunicação, política e cultura é tão 

importante para entender o conceito de mediação.  

Além disso, a prioridade deixa de ser o midiático em si e passa a ser o 

comunicacional. Desse modo, a pergunta não se encerra no que a mídia está produzindo, 

mas passa pelo que estamos fazendo com os produtos midiáticos no tempo do consumo e na 

nossa vida cotidiana. Quais os usos e as práticas desse consumo? Isso porque, segundo Lopes 

(2014), a lógica da mídia se insere na sociedade como um todo e passa a ser parte constitutiva 

do tecido social.  

Sendo assim, apesar de não ser o foco da pergunta, o fenômeno midiático, ou seja, a 

midiatização, é muito importante, uma vez que, segundo ela, são os meios de comunicação 

que facilitam e estruturam os espaços para a comunicação e a ação. “Vivemos em uma 

cultura midiatizada que [...] pode ser melhor compreendida através da mediação 

comunicativa da cultura” (LOPES, 2014, p. 78). 

É nesse ponto que chegamos ao conceito que dá título ao tópico, o de narrativas 

pessoais midiatizadas. Baseada em Coudry (apud ESCOSTEGUY, 2011), já citado neste 

trabalho ao falarmos de eventos midiáticos, Escosteguy (2011) explora a perspectiva de um 

estudo de práticas orientadas pela mídia, chegando então à ideia de narrativas pessoais 

midiatizadas. Seriam histórias pessoais espalhadas por diferentes tipos de mídia, tanto 

massivas quanto digitais, em diferentes formatos, sejam eles diários, autobiografias, 

depoimentos, testemunhos, perfis etc. Elas teriam em comum o fato de serem relatos 

personalizados, feitos pela própria pessoa que tem sua história em foco ou por terceiros.  

Mesmo quando os relatos são feitos por terceiros, eles teriam o testemunho do sujeito 

sobre o qual a história é contada. Apesar de esse trabalho se constituir na análise de obras 

ficcionais, entendemos que colocam em circulação, de forma modificada através da ficção e 

por isso criativa, a história de vida de pessoas em destaque na mídia, tanto o jogador de 

futebol David Luiz quanto outros que convivem com ele e também são citados nas narrativas.  

Entendemos ainda que as informações para a construção dessas ficções vêm das 

histórias sobre o jogador divulgadas pela mídia, como nos disseram as autoras de fanfictions 
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entrevistadas, por isso a importância de se discutir a perspectiva de Escosteguy (2011). Ela 

comenta que o lugar ocupado pela mídia é inerente à própria existência dos relatos pessoais, 

por isso não podemos esquecer o lugar que a mídia ocupa tanto nesses relatos quanto nas 

interações sociais cotidianas.  

É o que reforça Silverstone (1999). Segundo ele, a importância da mídia está na sua 

onipresença na nossa vida cotidiana. Ela está relacionada às dimensões sociais, culturais, 

políticas e econômicas do mundo moderno. Por esse motivo, contribui diretamente com 

nossa capacidade não só de compreender o mundo, mas também de produzir e partilhar 

significados, o que a coloca como parte do que ele vai chamar de “textura geral da 

experiência” (SILVERSTONE, 1999, p. 13), inspirado nas palavras de Isaiah Berlin. Nesse 

sentido, ele destaca a necessidade de encarar tais experiências como reais, mesmo as 

midiáticas, em contraponto com uma perspectiva pós-moderna que enxerga nossas 

experiências orientadas pela mídia como imagens e simulacros. 

Sendo assim, para Silverstone (1999), é necessário estudar o papel da mídia na 

formação da experiência e vice-versa, pois somos objetos e sujeitos da mídia. Por essa 

perspectiva, ela se constituiria como intervenções técnicas e políticas nos processos de 

compreensão, envolvidos com linguagem e fala, o dizer e o dito, o reconhecimento e o mal 

reconhecimento. Ao filtrar e moldar realidades cotidianas, ela fornece referências para a 

condução da vida no dia a dia. A mídia então se define também como “do cotidiano e ao 

mesmo tempo uma alternativa a ele” (SILVERSTONE, 1999, p. 25). 

Assim, a partir das concepções dos estudos culturais, Escosteguy (2011) rejeita a 

noção de comunicação linear, com um fluxo de informação definido enquanto uma 

mensagem que sai do produtor em direção à audiência. A pesquisadora defende então uma 

vertente de pesquisa comunicacional focada nem no texto (a mensagem ou o produto) nem 

na audiência em si, o que estaria mais próximo dos estudos de recepção.  

O importante seria colocar em evidência o espaço em que a criatividade e o prazer 

das audiências, que também podem ser chamadas de consumidores, se revelam. Para nós, as 

fanfictions sobre celebridades seriam um desses lugares, uma vez que não podemos citá-las 

nem enquanto produção da mídia nem enquanto recepção completamente dita, uma vez que 

são também um tipo de produção, desta vez, da própria audiência, baseada nos sentidos 

colocados em circulação sobre a personalidade ou a narrativa das quais são fãs, objetos 

acessíveis, geralmente, através da mídia.   
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Escosteguy (2011) se baseia no entendimento de Silverstone (1999) de que, através 

das mediações, os processos comunicacionais alteram a sociedade, tanto o ambiente social 

e cultural quanto as relações que os seus integrantes estabelecem entre si e com esse 

ambiente, seja como indivíduos ou instituições. Silverstone (1999) compreende a mediação 

enquanto movimentos e circulação de significados, o que implica uma constante 

transformação. Isso porque textos da mídia e sobre a mídia circulam em variadas linguagens 

– escritas, orais e audiovisuais – e nós, seja individual ou de forma coletiva, direta ou 

indiretamente, colaboramos para sua transformação, o que é bastante perceptível, como 

acabamos de frisar, nas fanfictions. 

Nesses movimentos, os significados atravessam não só textos e tempos distintos, mas 

também espaços. “Eles se movem do público para o privado, do institucional para o 

individual, do globalizador para o local e o pessoal, e vice-versa” (SILVERSTONE, 1999, 

p. 37). Dessa forma, para o teórico, as mediações são infinitas, marcadas por 

desenraizamentos textuais nas palavras, nos atos e nas experiências das vidas cotidianas e 

pelas continuidades das mídias de massa e segmentadas. Nesse processo, todos somos 

mediadores, responsáveis por significados nômades porque sempre em circulação.  

Escosteguy (2011) defende a perspectiva de que, mesmo as audiências sendo 

criativas de modos inesperados, também são reguladas pelos sentidos colocados em 

circulação pelos produtos midiáticos. Por isso o entendimento de práticas orientadas pela 

mídia, mas não definidas por ela. Silverstone (1999) lembra que a mídia oferece recursos 

para conversa, reconhecimento, identificação e incorporação, uma vez que permite a 

avaliação (ou a não avaliação) das nossas imagens e das nossas vidas em comparação com 

as que são transmitidas para nós. No plano da experiência, portanto, a mídia é uma questão 

de identidade e de diferença. 

A proposta seria então superar a persistência em enxergar uma separação entre 

produção, texto e consumo e focar mais a circulação. Na prática, a pesquisa em comunicação 

deveria procurar entender o que as pessoas fazem com a mídia e o que falam em relação a 

ela. “A intenção [...] é capturar a presença fluida e penetrante da mídia na vida cotidiana, 

escapando dos espaços circunscritos da produção, texto e recepção” (ESCOSTEGUY, 2011, 

p. 206). 

Por esses motivos, ela considera as narrativas pessoais colocadas em circulação na 

mídia exemplos em que os limites entre produção e recepção se apagam. Ao mesmo tempo, 

ela destaca como flagrante a presença e o papel da mídia na configuração dessas narrativas, 
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por isso são entendidas por ela como práticas orientadas pela mídia. Desse modo, os relatos 

pessoais revelariam: 

 

a) a mídia faz parte da relação entre atores sociais e suas narrativas; 

b) que as partes envolvidas – os atores sociais, as histórias de vida e a mídia – não 

podem ser compreendidas independentemente porque existe uma íntima 

negociação de sentido que modifica tanto os atores quanto seus relatos; 

c) dado que circulam e são produzidos em determinado ambiente tecnológico e 

institucionais, revelam determinados padrões e lógicas comuns (ESCOSTEGUY, 

2011, p. 206). 

 

 Nosso interesse, portanto, em analisar as fanfictions Diário de uma Iniciante em 

Copa do Mundo e Diário de uma iniciante em Champions League se deu principalmente a 

partir do envolvimento tanto com narrativas quanto com as mídias, o que acreditávamos ser 

um contexto favorável para a problematização das construções narrativas ficcionais 

mediadas por produtos transmídias, o objetivo principal deste trabalho. 
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4 ROMANCE PARA FÃS DE JOGADOR 

 

Como mencionamos na introdução deste trabalho, foi através do levantamento de 

fanfictions que identificamos o zagueiro David Luiz, que atuou na Seleção Brasileira durante 

a Copa 2014, como foco da maioria das narrativas encontradas no site Social Spirit. O Spirit 

é voltado para a postagem de material diverso produzido por fãs, como vídeos, músicas, 

imagens, e é um espaço nacional de destaque para postagem de fanfictions. Ele tem conteúdo 

exclusivamente em língua portuguesa, apesar de muitos dos títulos de fics serem em língua 

inglesa e grande parte das celebridades em destaque serem da cultura pop americana, como 

cantores e atores. 

Criado em 2001 como Amnsp – para a divulgação de material sobre animes –, o 

ambiente cresceu, ganhou cada vez mais variedade quanto aos conteúdos disponibilizados 

e, em 2013, tornou-se Spirit, uma rede social para a integração de fãs de mangás, livros, 

filmes, revistas em quadrinhos etc. Em julho de 2014, segundo dados disponibilizados pelo 

próprio site, o Social Spirit possuía mais de 160 mil histórias cadastradas – sendo o principal 

tipo de produção dos fãs integrantes da rede – e mais de 400 mil usuários cadastrados. 

Como o Social Spirit, a maioria das páginas virtuais que arquivam e colocam 

fanfictions à disposição de leitores em todo mundo são espaços de acesso gratuito, fruto da 

colaboração de inúmeros integrantes do fandom. Um dos maiores sites, o Fanfiction.net, de 

acordo com Martins (2013), possui mais de 1,5 milhões de usuários cadastrados, que podem 

postar e ler histórias em mais de 30 línguas. O site foi criado em 1998 por Xing Li, 

programador de software e fã do seriado americano The X-Files, veiculado como Arquivo 

X no Brasil (SIQUEIRA, 2008, p. 25).  

Exclusivamente em português, o Nyah Fanfiction se destaca como um dos mais 

populares no Brasil. Criado em novembro de 2005, em maio de 2013 já possuía 160 mil 

histórias e 300 mil usuários cadastrados, dados do próprio site29. Uma das diferenças do 

Spirit para os outros dois sites citados é a possibilidade de se compartilhar fanfictions e 

outros produtos baseados em pessoas reais, classificados no grupo celebridades, o que não é 

permitido no Nyah nem no Fanfiction.net. As outras categorias apresentadas no Social Spirit 

são Animes e Mangás; Bandas e Músicos (que também podem estar na categoria 

Celebridade); Cartoons; Filmes; Games; Livros; Quadrinhos; Séries de TV e Originais. 

                                                           
29 Disponível em <http://fanfiction.com.br/imprensa/>. Acesso em 3 de jan. de 2015. 
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Ao clicarmos sobre a categoria “Celebridades” do Social Spirit, somos levados a uma 

lista, em ordem decrescente de popularidade, com todas as personalidades adicionadas e 

curtidas por seus fãs. A popularidade é determinada pelo número de curtidas recebidas pelos 

usuários do site. No total, em 10 de fevereiro de 201630, havia 1641 celebridades cadastradas. 

Ou seja, 1641 pessoas ou grupos de pessoas (bandas) que envolviam em torno de si uma 

comunidade de fãs, seja em dimensões maiores ou menores. Entre elas, David Luiz era a 17ª 

mais popular. Quando iniciamos a pesquisa, ele era a 10º e, com um ano depois, em 

novembro de 2015, ainda era a 11º. Entre as celebridades mais populares, estavam 

personalidades da música pop como Justin Bieber e Demi Lovato, primeiro e segunda mais 

curtidos, com um número de 25.246 e 10.763 curtidas, respectivamente.  

Relacionado ao nome das celebridades, constatamos o número de fanfics postadas 

sobre eles. No caso de David Luiz, havia 1.275 fanfictions. Comparando-se aos demais 

jogadores de futebol brasileiros adicionados como celebridade no site, era um número 

bastante superior. O segundo com mais histórias era Bernard Duarte, com 371 fanfics, 

seguido por Oscar Emboaba, 397; Neymar, 348; Thiago Silva, 266; Lucas Piazón, 82; Hulk, 

19, e Daniel Alves, com 21. 

Os números nos chamaram a atenção, pois acreditávamos ser Neymar, um dos 

jogadores com mais evidência na mídia, o que despertaria maior interesse de fãs. Neymar, 

junto ao ator e apresentador televisivo Rodrigo Faro, foi a celebridade que mais apareceu em 

campanhas publicitárias da TV aberta brasileira de janeiro a agosto de 2014, segundo um 

levantamento do Ibope Repucom, empresa voltada para a pesquisa em marketing esportivo, 

divulgado em 15 de outubro de 201431. Além disso, foi a maior celebridade nacional de 

2014, de acordo com lista das cem celebridades mais poderosas do Brasil em 2014, publicada 

pela Forbes Brasil na sua edição de novembro de 201432, como já destacado na introdução 

desta pesquisa.  

Mas, além de ser o jogador de futebol brasileiro que mais inspira histórias quando 

tratamos da rede social analisada, David Luiz também é uma das personalidades, no site, que 

possuem mais fanfictions, ficando atrás apenas das que são mais favoritadas que ele. Ainda 

com relação aos dados coletados em 10 de fevereiro de 2016, relacionadas a Justin Bieber, 

                                                           
30 Disponível em <https://socialspirit.com.br/categorias/celebridades>. Acesso em 10 de fev. de 2016.  
31 Disponível em <http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Resultados/noticia/2014/10/neymar-foi-

celebridade-que-mais-estrelou-comerciais-este-ano.html> . Acesso em 13 de nov. de 2014. 
32 Disponível em <http://www.forbesbrasil.co/listas/15-maiores-celebridades-do-brasil-em-2014/>. Acesso 
em 5 de dez. de 2014. 
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por exemplo, há 25.548 histórias e, a Demi Lovato, 7.492. A banda One Direction, não 

cadastrada na categoria Celebridades e sim na de Bandas e Músicos (Justin Bieber e Demi 

Lovato encontram-se nas duas), é a que possui o maior número de fanfics relacionadas a 

pessoas reais no Anime Spirit, totalizando 46.574, além de 21.964 curtidas. 

Ainda em 10 de fevereiro de 2016, encontramos cadastros de histórias de jogadores 

de outros países, mas todos, também, com um número de registro bem menor que o de David 

Luiz. James Rodriguez, colombiano, é o que apresentava o maior número de fanfictions, 

sendo 276. Thomas Müller, alemão, é o segundo, com 264. Eles são seguidos por Lukas 

Podolski (alemão), com 136 fanfics; Robert Lewandowski (polonês), com 133; Sérgio 

Ramos (espanhol), 76; Lionel Messi (argentino), com 62; Zlatan Ihbrahimovic (sueco), com 

62 histórias, e David Beckham (inglês), com 26. 

No Social Spirit, não há como postar fanfiction aleatoriamente, sem estar relacionada 

a um dos tipos de categorias apresentadas na página inicial do site – Animes e Mangás; 

Bandas e Músicos; Cartoons; Celebridades; Filmes; Games; Livros; Quadrinhos; Séries e 

TV; Originais. Além disso, é obrigatório especificar no momento de postagem da fanfiction, 

entre outros elementos como título e sinopse, a classificação etária da história. Tal 

classificação varia entre Livre, Dez, Doze, Quatorze, Dezesseis e Dezoito. Ela está 

relacionada tanto ao conteúdo da narrativa quanto ao gênero a que a história se relaciona, 

como observado também nas Regras de Uso para postagem: 

 

4 - Sobre Classificação Etária 

4.1 - Fanfic Hentais, Yaoi, Yuri, Lemon e Orange, ou seja, histórias que possuam 

nudez e cenas de sexo explícito heterossexual, homossexual ou bissexual, devem 

ser obrigatoriamente 18+;  

4.2 - Fanfics Shoujo-Ai, Shounen-Ai e Ecchi, ou seja, histórias que possuam nudez 

parcial e insinuação de sexo, heterossexual, homossexual ou bissexual, devem ser 

obrigatoriamente 16+;  

4.3 - Fanfics que façam alusão à homossexualidade e que não possuam cenas de 

sexo ou insinuações de sexo e que sejam de classificação menor ou igual 14 anos, 

devem, obrigatoriamente possuir os gêneros Slash (relação entre dois homens) e 

FemmeSlash (relação entre duas mulheres);  

4.4 - As fanfics devem possuir uma classificação condizente com seus gêneros, 

avisos e conteúdo33. 

 

Assim, entre as fanfictions de David Luiz, percebemos um claro predomínio entre as 

histórias com classificação de dezoito anos: são um total de 913. As classificadas como 

dezesseis somam 201; quartorze 45; doze 33, dez 24 e livre 52 (dados também de 10 de 

                                                           
33 Disponível em <https://socialspirit.com.br/fanfics/termos>. Acesso em 10 de fevereiro de 2016.  
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fevereiro de 2016).  Portanto, de acordo com as classificações determinadas por seus autores 

no momento da postagem, podemos considerar que, na maioria das histórias compartilhadas 

no Social Spirit com inspiração no jogador David Luiz, as tramas possuem cenas de nudez 

e sexo explícito (18 anos ou mais) com um número considerável também de histórias que 

trazem apenas nudez e insinuação de sexo (16 anos ou mais). As histórias que vamos analisar 

neste capítulo têm classificação de 16 anos ou mais. 

 

4.1 CONVERGÊNCIA E NOVAS CONFIGURAÇÕES DA MÍDIA 

 

 A fanfiction Diário de uma iniciante em Copa do Mundo e a sua continuação (ou 

segunda temporada, como se referem as autoras), Diário de uma iniciante em Champions 

League, foram escritas por Medeiros e Barbosa e estão publicadas de forma integral no 

Social Spirit34.   

 A palavra diário, comum às duas histórias, de acordo com o Dicionário Houaiss da 

Língua Portuguesa (2009), refere-se àquilo que é cotidiano, que acontece todos os dias, e a 

“escrito em que se registram os acontecimentos de cada dia; periódico que se publica todos 

os dias; jornal” (HOUAISS; VILLAR, 2009. p. 681). No caso das fanfics estudadas, as duas 

interpretações são válidas, o que explicaremos nos próximos parágrafos. 

A narrativa conta a história de Fernanda Moraes, jornalista que mora em Natal-RN e 

trabalha em um escritório local da ESPN35, canal de transmissão esportiva multiplataforma, 

original dos EUA e atuante no Brasil há 27 anos. Filha de pais também jornalistas e irmã de 

atleta, a relação da personagem com o esporte e o amor pelo futebol são descritos desde o 

começo da história. Ela ganha uma seleção interna da empresa em que trabalha e, com a 

vitória, passa a ser uma das responsáveis por fazer a cobertura jornalística da Copa do Mundo 

2014. Fernanda, que nutria uma admiração de fã pelo zagueiro David Luiz, passa a se 

hospedar nos mesmos hotéis que a Seleção Brasileira em razão do trabalho que precisa 

desenvolver. Com a proximidade, acaba se envolvendo amorosamente com o jogador.  

Além dos textos de cobertura dos jogos para o site do veículo de comunicação em 

que trabalhava, ela escrevia um diário em que registrava suas impressões e sentimentos sobre 

                                                           
34 Disponível em <https://socialspirit.com.br/fanfics/historia/fanfiction-david-luiz-diario-de-uma-iniciante-
em-copa-do-mundo-2190969>. Acesso em 3 de fev. de 2016. // Disponível em 
<https://socialspirit.com.br/fanfics/historia/fanfiction-david-luiz-diario-de-uma-iniciante-em-champions-
league-2646435>. Acesso em 3 de fev. de 2016. 
35 Disponível em <http://espn.uol.com.br/quemsomos>. Acesso em 3 de fev. de 2016. 
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os jogos e, em especial, sobre David Luiz. Ao encaminhar o texto já editado para ser 

publicado, ela se confunde e envia uma das redações pessoais, do seu diário, que acaba sendo 

publicada e faz um grande sucesso na internet. Depois disso, a editora exige que ela continue 

escrevendo textos no mesmo estilo. Assim, o diário que registrava suas experiências durante 

a cobertura da Copa acaba se transformando em texto de jornal, por isso citamos que as duas 

interpretações apresentadas pelo dicionário para a palavra poderiam ser aplicadas às fanfics 

que aqui analisamos. 

A Diário 1 começou a ser postada no Wattpad36, site voltado para autores e leitores 

em geral e que também compartilha fanfics. Com 11 capítulos publicados e não concluída, 

neste portal, a história possui 2.826 visualizações, 105 curtidas dos leitores e 22 comentários 

– dados de 3 de fevereiro de 2016. A primeira publicação, a sinopse da fic, foi realizada em 

29 de junho de 2014, período em que ainda acontecia a Copa do Mundo 2014, e a última em 

21 de outubro de 2015.  

 

Tabela 2: Diário de uma Iniciante em Copa do Mundo no Wattpad 

Fanfic Diário de uma iniciante em 

Copa do Mundo 

Site Wattpad 

Capítulos Status Visualizações Curtidas Comentários Postagem 

11 Não 

concluída 

2.826 105 22 29/06/2014 

a 

21/10/2015 

 

 De acordo com Barbosa (informações por email37), a desistência de postar a história 

no Wattpad veio da dificuldade em divulgar a fic. De acordo com ela, são poucas as histórias 

compartilhadas nesse site que têm como foco David Luiz. No entanto, ao fazer uma 

postagem relacionada à Diário 1 no Twitter, uma das seguidoras comentou que também 

escrevia sobre o David, mas no Spirit. Ao acessar o portal, percebeu que, na época, o 

zagueiro era a 10ª celebridade mais popular entre as cadastradas. Foi essa a razão para 

transferir a história para o outro site. 

                                                           
36 Disponível em <https://www.wattpad.com/story/18530056-di%C3%A1rio-de-uma-iniciante-em-copa-do-
mundo/parts>. Acesso de 3 de fev. de 2016. 
37 BARBOSA, Adelina. Adelina Barbosa: depoimento [fev. 2016]. Entrevistadora: Maria Clara Bezerra de 
Araújo. Natal-RN: UFRN, 2016. Entrevista concedido por email para a pesquisa de dissertação de mestrado 
da entrevistadora. A entrevista encontra-se transcrita nos anexos deste trabalho. 



85 
 

No novo ambiente, onde Medeiros destacou, durante a entrevista presencial38, haver 

mais de 2 mil fanfics sobre David Luiz (os dados atuais mostram menos de 2 mil), a aceitação 

das leitoras é perceptível pelos números disponibilizados pelo próprio portal – informações 

de 3 de fevereiro de 2016. A Diário 1, finalizada e com 58 capítulos, possui quase 100 mil 

visualizações e mais de mil comentários. Já a continuação, concluída em janeiro de 2016 e 

com 49 capítulos, tem cerca da metade das visualizações, mas o dobro de comentários em 

relação à primeira.  

Interessante também que, mesmo com um número um pouco menor de capítulos, o 

número total de palavras é maior na segunda temporada (a primeira tem um total de 180.358, 

enquanto a segunda 265.919), o que nos mostra uma participação maior das leitoras através 

dos comentários mesmo se tratando de capítulos mais longos.  

O primeiro capítulo da fic inicial foi publicado no Spirit em 12 de julho de 2014, um 

dia antes de encerrar a Copa do Mundo. Já o último capítulo da Diário 2 estava disponível 

para as leitoras no dia 22 de janeiro de 2016, pouco tempo antes de encerrarmos esta 

pesquisa.  

 

Tabela 3: Diário de uma iniciante em Copa do Mundo no Social Spirit 

Fanfic Diário de uma iniciante em 

Copa do Mundo 

Site Social Spirit 

Capítulos Status Visualizações Curtidas Comentários Postagem 

58 Concluída 99.743 650 1077 12/07/2014 a 

25/10/2014 

 

Tabela 4: Diário de uma iniciante em Champions League no Social Spirit 

Fanfic Diário de uma iniciante em 

Champions League 

Site Social Spirit 

Capítulos Status Visualizações Curtidas Comentários Postagem 

49 Concluída 53.755 494 2002 25/10/2014 a 

22/01/2016 

  

                                                           
38 MEDEIROS, Fernanda. Fernanda Medeiros: depoimento [jan. 2015]. Entrevistadora: Maria Clara Bezerra 
de Araújo. Natal-RN: UFRN, 2016. Entrevista concedida pessoalmente para a pesquisa de dissertação de 
mestrado da entrevistadora. Arquivo MP3, 43 min. A transcrição da entrevista encontra-se nos anexos 
deste trabalho. 
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 O Social Spirit oferece um destaque especial às imagens ilustrativas da fanfic. Uma 

delas representa a história como um todo e está visível na primeira página com a relação dos 

capítulos, enquanto podem ser adicionadas outras a cada um dos capítulos compartilhados. 

Nas Diários 1 e 2, foram produzidas imagens pelas próprias autoras para ilustrar as histórias. 

Na imagem de capa da primeira, a foto de David Luiz é intercalada a de uma jovem para 

ilustrar o casal principal da narrativa, o jogador e a jornalista Fernanda Moraes. Já na 

segunda, além de uma montagem que faz referência novamente ao casal, são intercalados 

print screens de leitoras apoiando a divulgação da fic no Instagram, conforme pode ser 

verificado a seguir: 

Figura 1: imagem de capa de Diário de uma Iniciante em Copa do Mundo 

 

Fonte: https://socialspirit.com.br/fanfics/historia/fanfiction-david-luiz-diario-de-uma-iniciante-em-copa-do-

mundo-2190969 

 
Figura 2: imagem de capa de Diário de uma Iniciante em Champios League 

 

 
Fonte: https://socialspirit.com.br/fanfics/historia/fanfiction-david-luiz-diario-de-uma-iniciante-em-champions 

-league-2646435 
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A respeito da imagem de capa da primeira temporada, Barbosa declarou que, 

inicialmente, foi a própria Medeiros quem produziu. Mas as leitoras começaram a enviar 

sugestões e uma dessas imagens foi adotada como ilustrativa da história. A foto que 

representa a personagem Fernanda é a da atriz Agatha Moreira, que atuou na novela global 

Malhação, em 2012.  

Já a segunda imagem de capa, ainda de acordo com informações de Barbosa, surgiu 

quando algumas leitoras das fanfics começaram a enviar mensagens diretas para o Instagram 

oficial de David Luiz com o link para a fic. A intenção era que ele conhecesse a história. 

Apesar de nunca haver uma resposta do jogador (ou da sua assessoria), as mensagens eram 

visualizadas, o que é possível saber a partir de informações disponibilizadas pelo próprio 

serviço de compartilhamento de imagens. “A Fê fez a montagem mostrando que ele tinha 

visualizado algumas das mensagens. E sim. Os perfis que estão lá são de leitoras da fic!”, 

explicou Barbosa (informação por email).  

Entendemos essa atitude das leitoras como uma espécie de ativismo de fã, o que foi 

exposto por Adriana et al (2015). Elas se engajam não só com os espaços oficiais de 

compartilhamento de informações sobre o jogador, como as suas redes sociais oficiais, mas 

também com as histórias fictícias criadas sobre ele, como as fanfics. O engajamento tem 

como um dos pontos de partida o interesse em seguir as comunidades, como indicado por 

Bennet (2012), mas também o sentimento de familiaridade compartilhado com a celebridade. 

Nesse sentido, as leitoras das fanfics analisadas tornaram-se admiradoras das histórias ao 

ponto de atuarem diretamente na divulgação e na busca de uma ligação direta entre o jogador 

e as fics. 

Outra situação que nos faz citar o sentimento de familiaridade criado entre fã e a 

celebridade foi o apoio dado pela mãe de David Luiz à divulgação do livro Triângulo de 4 

Lados, escrito e publicado pelas autoras da fic sobre o jogador. O livro foi baseado em uma 

fanfic produzida pelas duas autoras sobre integrantes de bandas de rock e foi lançado em 

2015, pela D’Plácido Editora, de Belo Horizonte, Minas Gerais39. Medeiros nos contou que, 

ao lançar a obra, enviou dois exemplares para o endereço da mãe de David Luiz, além de 

algumas cartas falando sobre o trabalho com as fanfics e com o livro.  

 

                                                           
39 Disponível em < http://www.livrariadplacido.com.br/triangulo-de-quatro-lados.html>. Acesso em 4 de 
fev. de 2016. 
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Figura 3: Capa do Livro Triângulo de 4 Lados 

 

Fonte: site da D’Plácido Editora 

 

Ao receber a publicação, a mãe do zagueiro divulgou na sua conta pessoal no 

Instagram e começou a seguir os perfis das autoras. “Desde então ela tem dado muita força 

pra nossa carreira. Sempre por ali curtindo as fotos relacionadas aos livros e mandando 

mensagens de força. Ela é uma ótima pessoa”, comentou Medeiros (informação por Whats 

App40).  

A ideia de ativismo, nessa situação, não parte diretamente das fãs do jogador, uma 

vez que é a mãe dele quem promove as publicações. No entanto, é citada por nós com relação 

ao sentimento de familiaridade. As autoras das fanfics sobre David Luiz, sentiram-se à 

vontade para entrar em contato com a mãe do jogador através de uma correspondência para 

o seu endereço residencial. A mãe do zagueiro, por sua vez, através de uma postagem em 

uma rede social, aproximou-se delas e passou a manter um laço afetivo, como mencionou 

Medeiros. 

                                                           
40 MEDEIROS, Fernanda. Fernanda Medeiros: depoimento [fev. 2015]. Entrevistadora: Maria Clara Bezerra 
de Araújo. Natal-RN: UFRN, 2016. Entrevista concedida por Whats App para a pesquisa de dissertação de 
mestrado da entrevistadora. A transcrição da conversa encontra-se nos anexos deste trabalho. 
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Figura 4: postagem no Instagram da mãe de David Luiz sobre Triângulo de 4 Lados 

 

Fonte: <https://www.instagram.com/p/3SeYgOgjR0/>. Acesso em 10 de fev. de 2016 

 

A ideia de ativismo da forma que é trabalhada por Amaral et al (2015) também pode 

ser citada na ação de relacionar a imagem do jogador David Luiz a causas sociais. Na Diário 

1, a atuação do jogador nos campos é vinculada a um propósito nacionalista e de desejo de 

transformação de problemas sociais, como pode ser percebido nesse trecho do capítulo 30 – 

O que você vai fazer quando não puder salvar o mundo?: 

 

Meu sonho. Eu quero ver o Brasil campeão. E quero que seja dentro de campo, 

mas quero que seja fora de campo. O rosto de cada brasileiro que eu conheci 

durante minha caminhada até aqui volve aos meus pensamentos. Cada olhar 

vibrante, cada grito de esperança. Eu vejo as lágrimas de um senhor que precisa 

de atendimento médico em um hospital público, e morre ao relento. Eu vejo o 

choro de uma criança pequena e abandonada na rua, sem nenhuma esperança de 

futuro. Cerro o maxilar, e penso em cada esperança depositada e cada brasileiro, e 

cada decepção ao longo dos anos. E lembro da esperança que eles depositam em 

nós. É guiado por essa esperança que eu me faço propósito da alegria de tantas 

pessoas. Eu não posso mudar a situação social de ninguém, além do que já faço ao 

meu alcance, mas posso tentar, através do meu trabalho, oferecer um sorriso, uma 

alegria, uma esperança em dias melhores41. 

 

 Essa fala, na história, é a reprodução de um pensamento do personagem David Luiz. 

No parágrafo seguinte, a reflexão cita os protestos que aconteceram no Brasil em junho de 

2013, referindo-se à expressão “o gigante acordou”, usada naquele período para se referir à 

passagem do Hino Nacional que diz “Gigante pela própria natureza” e como referência a 

uma comunicação da marca de wiskhy Johnnie Walker. Antes da Copa, a marca assinou e 

                                                           
41 Disponível em < https://socialspirit.com.br/fanfics/historia/fanfiction-david-luiz-diario-de-uma-iniciante-
em-copa-do-mundo-2190969/capitulo30>. Acesso em 10 de fev. de 2016. 
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divulgou um vídeo publicitário de valorização dos brasileiros em que a formação rochosa no 

Rio de Janeiro compreendida entre a Pedra da Gávea e o Pão de Açúcar transformava-se em 

um homem que se levantava e saía caminhando. A assinatura do vídeo dizia “O gigante não 

está mais adormecido. Keep walking, Brasil”.  

A frase derivada, “o gigante acordou”, foi bastante citada nos protestos que 

aconteceram no país antes e durante a Copa 2014. O personagem David Luiz, na fanfiction, 

chega à conclusão que acredita no despertar do gigante e que tem mais certeza disso ao cantar 

o Hino Nacional. O ativismo, desta vez do próprio jogador, mas na ficção, é construído de 

forma ufanista, engajando-o em discussões que se faziam durante o período da competição. 

No capítulo 1 – Por isso eu quero ser hexa –, o desejo de vencer a Copa, inclusive, é 

relacionado a uma postura de engajamento social. Nas três últimas frases, a transcrição do 

pensamento do jogador demonstra isso: “porque eu nunca vou desistir do sonho de ver meu 

povo sorrir. E ver que minha gente, que já é campeã, por tantas dificuldades que enfrenta, 

seja coroada mais uma vez. Por isso eu quero ser hexa”42. 

O ativismo das fãs, ao vincularem a imagem do jogador a protestos sociais, também 

pode ser interpretado, neste caso estudado, como uma forma de compensação da derrota 

sofrida pelo Brasil na Copa 2014. De acordo com Medeiros, as duas amigas autoras, 

motivadas pelo fato de ser ano de Copa, pensaram inicialmente em escrever um livro sobre 

o futebol. Quando já estavam no terceiro capítulo, Medeiros percebeu que, na verdade, o 

personagem principal era inspirado no David Luiz. Assim, sugeriu à amiga que, como o 

Brasil não tinha ganhado a Copa e tinha perdido por 7x1, transformassem aquela narrativa 

em um fic, com enredo desenvolvido durante o campeonato mundial e com o zagueiro como 

foco da história.  

Relacionamos essa declaração da autora à ideia de narrativa como função 

consoladora desenvolvida por Eco (1994). Por essa perspectiva, as ficções seriam utilizadas 

para darmos sentido ao que aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer no mundo real. A 

admiração pelo jogador David Luiz e o descontentamento com a derrota da Seleção 

Brasileira na Copa são citados, portanto, como motivadores para a escrita da fanfic. Mas não 

apenas esses fatores.  

                                                           
42 Disponível em < https://socialspirit.com.br/fanfics/historia/fanfiction-david-luiz-diario-de-uma-iniciante-
em-copa-do-mundo-2190969/capitulo13>. Acesso em 10 de fev. de 2016. 
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Ao finalizar essa declaração, a autora comenta: “eu acho que tem um pessoal que está 

lendo” (informação verbal43). Na verdade, a necessidade de leitura, com um tempo, se 

transformou em busca por interação. Como comentado, a história parou de ser postada no 

Wattpad para ser divulgada no Anime Spirit porque, neste segundo site, a resposta das 

leitoras em números de visualizações, comentários e curtidas tenderia a ser muito maior, já 

que, no Spirit, havia um espaço propício para compartilhamento de fics sobre David Luiz, 

com diversas leitoras já envolvidas com histórias sobre ele.  

Essa necessidade de retorno das outras fãs do zagueiro associamos à rede de 

sociabilidade citada por Antunes (2004) ao se referir à prática de trocar figurinhas de 

jogadores de futebol ou colar pôsteres com as imagens deles nas janelas dos quartos. São 

ações, portanto, realizadas para compartilhar afeto com outras pessoas, o que relacionamos 

à prática das fanfictions. 

Sobre a interação com as leitoras, na estrutura do Spirit, é reservado um espaço para 

as “Notas iniciais” com as quais as autoras introduzem o capítulo que vão apresentar, e para 

as “Notas finais”, em que elas geralmente fazem comentários sobre o que acabaram de 

escrever ou criam expectativas para o capítulo seguinte. Elas também usam esse espaço para 

agradecer os comentários e apoio das leitoras. Esses comportamentos relativos à interação 

nos espaços de compartilhamentos das fics foram discutidos por Martins (2013), como 

destacado no capítulo dois. 

Mas a busca pela interação com as leitoras não se restringe aos espaços de 

compartilhamento de fanfictions, espalhando-se por outros ambientes online. Desse modo, 

para ajudar na divulgação da fic e manter mais contato com as leitoras, foram criadas página 

no Facebook, trailers no Youtube e grupo no Whats App.  

No Facebook, a página “Fê da Depressão” faz referência a outra página, lançada e 

gerenciada, de forma fictícia, na Diário 2 pelos fãs da personagem Fernanda. Nesse espaço, 

a narrativa desenvolvida na fic é expandida, com conteúdo que não é compartilhado na 

história principal. Em algumas postagens, por exemplo, as autoras simulam entrevistas feitas 

pela jornalista Fernanda a jogadores de futebol. No final, elas pedem a opinião dos 

seguidores da página sobre qual jogador deve ser o próximo entrevistado. Ao final da 

                                                           
43 MEDEIROS, Fernanda. Fernanda Medeiros: depoimento [ago. 2015]. Entrevistadora: Maria Clara Bezerra 
de Araújo. Natal-RN: UFRN, 2016. Entrevista concedido por email para a pesquisa de dissertação de 
mestrado da entrevistadora. A entrevista encontra-se transcrita nos anexos deste trabalho. 
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postagem, elas acrescentam: “Esse foi um episódio fictício sem fins lucrativos, criado para 

mero entretenimento e sem compromisso com a realidade”. 

Outra forma de expandir a narrativa é explorar os detalhes dos acontecimentos da 

história, como em um post44 em que uma imagem do Google Street View foi usada para 

representar o momento em que a personagem principal se muda de um hotel para um 

apartamento, como pode ser visto abaixo: 

 

                           Figura 5: postagem na Fan Page Fê da Depressão 

 

Fonte: Fan Page Fê da Depressão 

 

Essas podem ser citadas como estratégias de construção de narrativas transmídias, as 

quais, para Jenkins (2009), necessitam do engajamento dos fãs e de histórias que se espalham 

por diferentes espaços midiáticos, cada um deles compondo um elemento novo do enredo 

central.  

Mas a página é usada também para a interação direta com as leitoras das fanfictions. 

Ao transportar a ideia de um espaço virtual criado pelas fãs da personagem principal da fic 

para o plano real, as autoras têm um outro ambiente para conversar com as meninas que as 

seguem em busca de mais detalhes sobre a história e, nesse processo, se tornam também 

objetos de fãs. Em uma postagem da Fan Page de 19 de janeiro de 2015, elas agradecem com 

uma imagem os mil comentários alcançados na Dário 2: 

 

                                                           
44 Disponível em < https://www.facebook.com/1526692537579177/photos/a.1530959650485799.1 
073741828.1526692537579177/1569286763319754/?type=3&theater>. Acesso em 4 de fev. de 2016. 
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Obrigada a todas vocês pela força, pelo carinho, pelo apoio, e pela amizade. 

Vamos levar com todo carinho do mundo por todas as linhas que ainda queremos 

escrever, e todas as histórias que ainda queremos compartilhar. 

Como sempre fizemos, como sempre faremos. 

É por vocês que continuamos a acreditar em nossos sonhos, muito obrigada45.  

 

Figura 6: postagem na Fan Page Fê da Depressão 

 

Fonte: Fan Page Fê da Depressão 

 

 De acordo com Medeiros, a busca pela interação entre leitoras e autoras não é de 

agora. Há uns anos (sem especificar quanto), ela comentou que um dos principais recursos 

utilizados para manter esse contato era o MSN. Hoje é o aplicativo Whats App. No caso 

analisado, foi criado o grupo Nescau de Garrafinha para um contato maior com as leitoras 

da fic. O nome também faz referência a uma das cenas da Diário 1, em que a personagem 

Fernanda faz uma brincadeira com o fato de beber Nescau de garrafa sempre que briga com 

o David Luiz. 

 Segundo Barbosa, o grupo foi criado a partir dos pedidos das leitoras e é usado pelas 

autoras, principalmente, para anunciar a postagem de novos capítulos. No início, tinha cerca 

de 70 participantes, mas em fevereiro de 2016, esse número era 44. “Acabou que isso deu 

muita confusão e algumas meninas acabaram brigando e criando outros grupos, até eles 

sumirem. Foi algo bem chato, esse mal estar no grupo, mas agora já foi resolvido” 

(informação por email). A situação lembra o que Martins (2013) constatou em sua pesquisa 

de mestrado sobre a prática do flame (discussões virtuais, de forma generalizada) nos 

                                                           
45 Disponível em < https://www.facebook.com/F%C3%AA-da-Depress%C3%A3o1526692537579177/?fref 
=ts. Acesso em 4 de fev. de 2016. 



94 
 

espaços relacionados às fanfictions e mostra que a rede de sociabilidade a qual mencionamos 

antes nem sempre é um espaço de entendimento, havendo nela discordâncias.  

 Outro espaço utilizado para divulgar a fanfic e interagir com as leitoras foi o Youtube. 

Medeiros foi a responsável pela edição de dois trailers. Um deles, com oito minutos e nove 

segundos, é referente à primeira temporada. De acordo com ela, foi feito para as pessoas que 

queriam ler a Diário 2, mas não conheciam a 1, ou para despertar o interesse em quem ainda 

não tinha tido contato algum com a história. Esse trailer, no dia 4 de fevereiro de 2016, tinha 

602 visualizações e 37 curtidas. O segundo trailer possui dois minutos e vinte e seis 

segundos e foi feito para divulgar o capítulo 30 da Diário 2.  

 No primeiro trailer, como o objetivo era promover a história, na descrição, há um 

resumo das temporadas e o link para cada uma delas. No segundo, a mensagem é: 

“Disclaimer: não possuímos direitos sobre a música, os vídeos, imagens e personalidades 

utilizados. Isto é apenas uma obra de ficção sem fins lucrativos e comprometimento com a 

realidade”, a fim de tornar claro o caráter ficcional do vídeo. Ao comentar “não que eu seja 

a hacker da edição de vídeo” (informação verbal), Medeiros destaca a característica amadora 

dessa atuação, mas sempre com um objetivo bem claro de usar a internet para tornar a 

história mais conhecida e agregar mais leitoras.  

 

Como nativa da geração internet, posso dizer que ela foi a ferramenta mais 

importante para divulgar meu trabalho e meu sonho, desde o começo, quando eu 

ainda era uma criança solitária que me refugiava em histórias imaginárias para 

sentir-me rodeada pelos personagens que criava. Na internet eu conheci a Adelina, 

com quem criei um vínculo de amizade, que hoje virou uma irmandade, e foi por 

meio da internet que conseguimos realizar nosso sonho de publicar um livro – que 

seja o primeiro de muitos. [...] Por causa da internet, eu descobri que o mundo é 

um lugar o qual eu quero desbravar (informação por email). 

 

 Com base nessas situações, consideramos que a possibilidade de conversação é um 

dos motivos que levam as autoras a estarem nesse ambiente de mídias interativas e funções 

pós-massivas, o que pode ser relacionado ao destaque que Lemos e Levy (2010) dão à 

liberação do polo da emissão nos contextos de comunicação na internet. O objetivo inicial 

das autoras de fanfictions é compartilhar as histórias que criam. A consequência é que 

agregam não apenas leitoras, mas apoiadoras, engajadas tanto na criação da narrativa quanto 

na divulgação, como pode ser verificado na imagem de capa da segunda temporada da fic. 

Assim, no processo da prática das fanfictions, o que elas buscam, na verdade, é aceitação e 

correspondência dessas leitoras. 
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A possibilidade de explorar diferentes espaços midiáticos, enriquecendo o enredo 

com detalhes que não poderiam ser contados apenas com palavras, por exemplo, é outro 

ponto importante, o que nos remete ao conceito de convergência midiática (JENKINS, 

2009). Tal fato está relacionado a uma participação ativa de consumidores e uma circulação 

de conteúdos por diferentes meios. 

 Foi nesse contexto que as duas autoras de fanfics viram a transformação de um 

trabalho amador em profissional. De acordo com Medeiros, as duas se conheceram através 

de uma comunidade de fanfictions da banda Linkin Park, há cerca de 10 anos, no Orkut. A 

partir daí começaram a escrever juntas e não pararam mais. Como nos informou, as duas se 

consideram hoje escritoras profissionais e esperam viver da escrita e comercialização de 

livros.  

É tanto que Barbosa, formada em Relações Internacionais, revelou que fez um curso 

de especialização em Projetos Editoriais Impressos e Multimídia a fim de entender melhor 

o processo de criação de um livro. Ela queria ficar por dentro do funcionamento das editoras 

a fim de pleitear a publicação de uma obra. “A intenção era entender melhor o processo de 

estrutura de projetos a partir do início e de toda a parte gráfica e editorial que está por trás 

de um livro, um jornal ou uma revista” (informação por email). 

Segundo Medeiros, foram dois anos de procura por uma editora para o livro 

Triângulo de 4 Lados. A história é uma adaptação de uma fanfic que escreveram inicialmente 

sobre a banda Linkin Park e depois se transformou em uma história sobre a banda Avenged 

Sevenfold. Segundo Medeiros, as duas autoras estavam muito envolvidas com o 

desenvolvimento da narrativa quando um dos leitores sugeriu que publicassem o conteúdo 

da fic como livro. Incialmente, consideraram algo impossível, mas depois começaram a 

acreditar na ideia. Decidiram começar a escrever a adaptação da história com a intenção de 

publicar. Terminaram de escrever em 2012 e só conseguiram fechar o contrato em 2 de 

fevereiro de 2015.  

Medeiros declarou que, para novos autores, em geral, as empresas exigem uma 

contrapartida quanto ao custeio de produção, o que variou, nas pesquisas que fizeram, de 2 

a 16 mil reais, mesmo a editora apostando na qualidade do história. Foi então que, de acordo 

com a entrevistada, Barbosa conheceu Augusto Alvarenga, na Bienal do Livro de Belo 

Horizonte. Ele é escritor e publica seus livros pela D’Plácido, para onde encaminhou as 

autoras. Ao apresentar a história e a prática das fanfictions, com um grupo de leitoras já fiéis 

a acompanharem o que escrevem, a editora aceitou publicar o livro sem custo para as autoras. 
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Com a história já aprovada, a partir desse momento, o processo foi rápido. Em 15 de maio 

de 2015, fizeram o lançamento do livro, em Belo Horizonte, onde se encontraram 

pessoalmente pela primeira vez. 

Os resultados alcançados com a publicação do livro, segundo elas, não poderiam ter 

sido melhores. Em fevereiro de 2016, quando realizamos a última entrevista, a primeira 

edição do livro, com 1.500 exemplares, já havia sido toda comercializada pela editora, o que 

aconteceu nos sete meses seguintes ao lançamento. Uma segunda edição, com mais 1.500 

livros, está programada para sair no primeiro semestre de 2016, junto à continuação da 

história, intitulada “Trevo de 4 folhas”. A narrativa foi planejada como uma trilogia.  

O retorno alcançado com a venda dos livros, para as autoras, é mais um motivo para 

continuar com a prática das fics. Para Fernanda, a internet é uma das responsáveis pelas 

vendas. De acordo com ela, as primeiras leitoras do livro acompanhavam as fics que escreve. 

“Aí você pega gente de todo Brasil. Hoje a gente tem leitor em Manaus, em Santa Catarina, 

na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no interior de São Paulo. Qualquer lugar do 

Brasil a gente tem por causa das fanfics” (MEDEIROS, informação verbal). 

Por esse motivo, finalizada a Diário 2 em janeiro de 2016, Medeiros e Barbosa têm 

planejada uma nova fic, desta vez, baseada na banda One Direction. Um dos motivos é o 

número de leitores que agrega. Segundo Medeiros, enquanto David Luiz tem cerca de duas 

mil fics no Spirit, a banda possui mais de quarenta mil histórias. Além disso, ela afirmou que 

Barbosa é fã de Harry Styles, um dos componentes da banda. 

Diante dessas situações descritas, outro ponto que devemos destacar é a ideia de obra 

em andamento desenvolvida por Busse e Hellekson (2006). Para as pesquisadoras, não só as 

fanfictions, mas toda prática de fã é uma obra em andamento. Isso porque os objetos gerados 

permanecem disponíveis para a visualização, comentário e interferência de outros fãs, que 

podem produzir outros materiais a partir dali e continuar expandindo as narrativas originais 

e as que se derivam delas. 

Consideramos a Copa do Mundo 2014 como a narrativa inicial, e não ficcional, a 

partir da qual se desenvolveram as fics analisadas neste trabalho. A primeira delas começou 

a ser postada um dia antes da competição se encerrar e gerou a segunda temporada, na qual 

o universo narrativo construído na primeira continuou a se expandir, desta vez, relacionado 

a uma competição de futebol europeia. Nos dois casos, consideramos que há uma expansão 

do próprio contato das leitoras com as competições construídas como ambientação para o 

romance entre a jornalista Fernanda Moraes e o jogador David Luiz.  
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As fics, assim, fazem com que as duas competições – a Copa e a Champions League 

– extrapolem os espaços das mídias oficiais que falam sobre elas e continuem se expandindo 

através de espaços de conversação entre fãs, mesmo quando os jogos se encerram. Desse 

modo, a Diário 1 foi finalizada três meses após o encerramento da competição e a 2 sete 

meses depois da final da edição da Champions League que abordava. 

À ideia de obra em andamento também podemos relacionar, como já foi feito nesta 

dissertação, a defesa de Brockmeier e Harré (2003) da narrativa como discurso com caráter 

aberto. Diante dessa interpretação, a cultura em que crescemos vai nos habituando a um 

grande repertório de histórias possíveis e, por esse motivo, as narrativas deveriam ser vistas 

como modelos flexíveis. Desse modo, não temos nada estabilizado e, por isso, as histórias 

podem mudar dentro das influências culturais recebidas, mas também vão influenciando o 

desenvolvimento dessa cultura.  

O caráter aberto de histórias como fanfictions fica bem evidenciado quando 

enxergamos a possibilidade de comentários feitos pelas leitoras. De acordo com Medeiros, 

não havia intenção de escrever duas temporadas da Diário. A ideia surgiu quando as leitoras 

começaram a solicitar uma continuação da história. As duas autoras então decidiram mudar 

um pouco o que estava programado a fim de criar um novo gancho para um roteiro 

expandido.  

No fim da Diário 1, a personagem Fernanda está com viagem marcada para Paris 

com David Luiz quando desconhece a que está grávida. No caminho para o aeroporto, 

acompanhada pelo irmão, passa mal, vai ao hospital e tem a gestação interrompida de forma 

não planejada. Por esse motivo, não vai ao encontro de David, que pensa ter sido dispensado 

por falta de interesse da jornalista. É nesse momento, com o desentendimento entre o casal, 

que a primeira temporada termina e deixa o suspense sobre o que vai acontecer na segunda. 

Mas não é apenas a história no seu espaço de compartilhamento principal que é 

expandida. As veiculações de materiais em diferentes espaços, como nas redes sociais 

Facebook e Youtube, criam outros ambientes para que as leitoras continuem e ampliem o 

contato com a história. A própria publicação do livro Triângulo de 4 Lados, mesmo se 

referindo a uma outra fanfic, nos mostra a capacidade desse tipo de narrativa continuar em 

andamento.  

Outro sinal é a divisão em temporadas nas fanfictions sobre David Luiz e a trilogia 

de publicação, no caso do livro. De acordo com Martin-Barbero (2013), a organização por 

episódios e a estrutura aberta funcionam como dispositivos de sedução para a leitura e são 
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características do folhetim, por isso, no segundo tópico do capítulo três, fizemos uma 

aproximação entre esse gênero textual e as fanfictions. Para o autor, a fragmentação das 

histórias ajuda a conquistar leitores que não estão acostumados a ler conteúdos muito 

extensos.  

Além disso, a estrutura aberta – publicada por episódios – permite o que ele chamou 

de dialética entre leitura e escritura, o que também é falado por Busse e Hellekson (2006) ao 

caracterizar as fics como obras em andamento que ficam disponíveis para os comentários 

dos leitores. 

No caso estudado, percebemos uma importância acentuada dessa dialética, tanto que 

a história é espalhada por diferentes espaços midiáticos – os sites de redes sociais – e tem 

inclusive seu roteiro expandido a fim de manter o contato com as leitoras, como já 

mencionado. Sobre a fanfic, Medeiros declarou que a divisão em temporadas também surgiu 

porque o roteiro se desdobrou no que ela considerou duas histórias, fazendo referência aos 

dois campeonatos que são colocados como foco nos títulos.  

Já o livro foi pensado desde o início para ser publicado como trilogia, uma vez que 

trata de um triângulo amoroso e cada edição traria a perspectiva de um dos personagens 

principais da história. O lançamento fragmentado em edições também permite a conversa 

com as leitoras nos intervalos de publicação, mas não apenas nesses momentos. As autoras 

destacaram que os espaços virtuais dedicados às fanfics são utilizados para conversar e 

promover o livro. Outros são criados com dedicação exclusiva à obra, como a página no 

Facebook com o mesmo nome da obra e que, em 10 de  fevereiro de 2016, tinha 1.002 

curtidas46. 

Sendo assim, com relação às autoras da Diário 1 e 2, percebemos a escrita das fanfics 

promovida por três motivos principais: o desejo de conversação (ou interação), que se 

concretiza através da expansão da narrativa fragmentada e distribuída por diferentes espaços 

midiáticos; a estratégia de utilizar esses espaços para a divulgação de outras obras e, por 

último, a relação de fã, que será discutida no próximo tópico. 

 

4.2 AUTORAS E FÃS  

 

                                                           
46 Disponível em <https://www.facebook.com/triangulodequatrolados/?fref=ts>. Acesso em 10 de fev. de 
2016. 
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 Ao falarmos sobre fanfictions, não podemos esquecer um dos elementos que parecem 

centrais a essa prática narrativa: o fã. Nas fics analisadas, duas pessoas escrevem uma vida 

alternativa para o jogador David Luiz, transformado em personagem de uma trama de duas 

temporadas. Uma das dúvidas que impulsionou nossa pesquisa foi: como se dá a motivação 

para a escrita dessas histórias? A análise das histórias se mostrou construtiva para fazermos 

esse questionamento quando descobrimos que as responsáveis pela história haviam escrito 

fanfics de diversas outras personalidades midiáticas e que chegaram a publicar um livro, o 

Triângulo de 4 Lados, como explicado. 

 Medeiros e Barbosa declararam se considerar mais autoras que fãs, inclusive pelo 

motivo de o objeto alvo de suas fanfics ter se modificado ao longo dos anos. Medeiros nos 

informou que escrevia fics antes mesmo de saber o que eram. Ela disse gostar de imaginar 

histórias diferentes com os personagens de enredos que admirava. Em torno do ano de 2005, 

pesquisando na web informações sobre o livro Harry Potter, ela disse haver encontrado 

diversas histórias fictícias escritas por fãs da série. Quando descobriu o que eram fanfictions, 

percebeu que já as escrevia. “Eu li algumas e via que o pessoal escolhia casais improváveis 

e fazia histórias que gostariam que fossem reais, ou que tivessem acontecido naquele 

universo” (informação por email).  

 A autora da Diário 1 informou então que ficou feliz por perceber que não era a única 

pessoa que escrevia esse tipo de história. A primeira vez que compartilhou uma fic foi na 

comunidade do Orkut da banda Linkin Park na qual conheceu Barbosa. Nessa comunidade, 

ela começou a dividir com os outros participantes histórias que criava com os integrantes da 

banda. Foram as bandas de rock, portanto, que a fizeram publicar as histórias de sua autoria 

na internet. Ela declarou que não sabe ao certo quantas fanfics já escreveu, mas que já foram 

mais de 50. Além da trama de Harry Potter e Senhor dos Anéis, foram objeto de sua 

criatividade os integrantes das bandas Linkin Park e Avenged Sevenfold (já referidos quando 

explicamos a origem do livro Triângulo de 4 Lados), My Chemical Romance, além de 

jogadores de futebol.  

 Sobre escrever a respeito de uma pessoa real ou uma narrativa já existente em livro, 

filme ou série televisiva, por exemplo, ela informou que não percebe tanta diferença porque 

se trata sempre de ficção. Em qualquer uma das situações, para ela, há liberdade para pensar 

o universo da história. Mas Medeiros afirma que quando escreve sobre uma pessoa real tenta 

pensar em como aquela pessoa se comportaria baseada no histórico da personalidade a que 

tem acesso através da mídia, o que acaba limitando um pouco a liberdade de criação. No 
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entanto, ela destaca existir um recurso, que também é visto como um gênero de fanfic, 

chamado Out Of Character (OOC), por meio do qual a personagem é criada com 

características completamente diferentes da pessoa real mencionada. 

 Barbosa também declarou ter conhecido as fanfics no Orkut, entrando em 

comunidades sobre o Linkin Park, banda da qual também se diz fã, até encontrar uma 

dedicada exclusivamente às fanfics – e conhecer Medeiros, conforme relatamos. Barbosa 

então leu as histórias e decidiu começar a escrever a sua própria fanfic, baseada em um 

triângulo amoroso entre um dos integrantes da banda (Mike Shinoda), o irmão dele e uma 

personagem principal feminina fictícia – enredo que se tornaria o Triângulo de 4 Lados. A 

internet foi essencial não apenas para as duas autoras se conhecerem, mas para manterem a 

relação de amizade que está relacionada à parceria na criação de fanfictions.  

Barbosa lembra que, no início, se comunicavam principalmente através do MSN. 

Hoje, elas usam aplicativos como o Skype e o Facetime47. Ela destaca que as duas se 

comunicam praticamente todos os dias. “Quando a gente não conversa é porque a Fê está 

estudando ou uma de nós está sem internet. Fora isso, é muito difícil ficarmos um dia todo 

sem conversar” (informações por email, 2016). Em relação aos capítulos das histórias, 

quando não estão criando ao mesmo tempo em que conversam, enviam uma à outra por 

email. A parceria é apontada por Medeiros como forma de tornar as histórias e as 

personagens mais diversificadas: 

 

Quando escrevo sozinha, eu não recebo influências de outros olhares e de outras 

experiências, e sinto que isso não só limita meu potencial de criação, como diminui 

a diversificação de personalidade entre as personagens que crio. Não digo que não 

posso fazer uma história sozinha, mas creio que ela fica mais rica quando escrevo 

em parceria (informação por email). 

 

As duas concordam que são fãs de David Luiz. De acordo com Barbosa, é necessário 

ser fã para escrever uma fanfic sobre alguém e, em relação a David Luiz, o sentimento é 

explicado através de diversas considerações à personalidade do jogador: 

 

Acho que seria bem difícil escrever uma fanfic se a autora não gostasse da pessoa 

de alguma forma e escrevesse só por escrever. É preciso ter algum tipo de ligação 

com o personagem, ou ele não fica verdadeiro. Eu gosto do David Luiz. Sempre 

achei ele bom, muito fofo, gente boa, engraçado e divertido. Era uma pessoa que 

fazia com que eu me sentisse bem apenas por vê-lo jogar com aqueles cabelos 

balançando daquele jeito charmoso que só acontece com ele. Mas eu não 

                                                           
47 MSN, Skype e Facetime são sites e aplicativos digitais voltados para a comunicação instantânea através 
de computadores ou dispositivos móveis (celulares e tablets). 
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conseguiria fazer o mesmo com o Justin Bieber, por exemplo. Eu até gosto dele, 

gosto das músicas... Mas não existe nada além de achar legal (informação por 

email). 

 

 A declaração da autora sugere uma grande intimidade com o jogador, o que é 

alcançado através do contato com as redes sociais e as notícias divulgadas sobre ele na mídia. 

Ela também se refere às bandas sobre as quais escreve destacando maior admiração por um 

dos integrantes. De Linkin Park, a relação é traçada com Mike Shinoda, a quem chama de 

“o homem da minha vida”. Do Avenged Sevenfold, seu envolvimento emocional é com o 

guitarrista Synyster Gates, quem ela considera “o cara mais sexy do universo”. A respeito 

da fanfic que vai começar a escrever com Medeiros sobre One Direction, o motivo principal 

é Harry Styles, um dos integrantes do grupo. “A fic nova é sobre um cara MUITO FOFO 

(grifo da entrevistada) que não dá pra resistir ao charme dele haha então, é fácil fazer uma 

história onde a garota também não resiste” (informações por email, 2016).  

Lembramos de Hills (2015) ao diferenciar os fãs perenes dos cíclicos. Ao contrário 

do primeiro, que representa um vínculo afetivo com comunidades (os fandoms) que se 

desdobra durante a vida, o fã cíclico, como já explicado, seria marcado por reinícios e 

mudanças do foco da admiração. O autor chega a usar a metáfora da paixão para explicar 

porque esse foco se modifica: nos apaixonamos diversas vezes durante a vida, por pessoas 

diferentes. Essa interpretação parece ser facilmente aplicada ao caso estudado, em que as 

autoras dizem escrever fanfics baseadas na admiração por pessoas das quais se dizem fãs, 

mas essa relação tem o foco modificado com o tempo. 

De certa forma, o que se mantém nessas mudanças, mesmo elas não deixando de se 

considerar fãs das pessoas que já foram um dia, é a prática da fanfiction. Não importa se é 

sobre David Luiz (jogador de futebol), Harry Potter (livro) ou o Linkin Park (banda), o que 

interessa é a oportunidade de construir a narrativa e publicá-la, utilizando os espaços de 

compartilhamento para manter as interações com as leitoras.  

Esse comportamento, portanto, nos remetem à ideia de fãs sem objetos de fãs, 

desenvolvida por Hills (2015) para explicar o conceito de fã cíclico. Nessa perspectiva, o 

que se mantém é o conhecimento autorreflexivo e o domínio sobre como o fandom pode ser 

realizado nos mais diversos contextos. Seria a própria cultura de fã que se faz mais presente, 

independentemente do objeto. Ou, falando de outra forma, a vontade de fazer parte de algo- 

a rede de sociabilidade à qual nos referimos. 
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Essa interpretação se mostra coerente com a análise que realizamos aqui ao 

constatarmos que, mesmo ao encerrar as duas temporadas da história sobre David Luiz, com 

livro publicado e outro sendo finalizado, as autoras fizeram questão de definir qual será a 

próxima fic a ser escrita. A importância da fanfic, desta vez, é justamente o espaço de 

interação promovido, que será usado também para divulgar os livros que publicam e, assim, 

impulsionar as vendas da obra. 

 Outro ponto importante a se considerar é que as autoras se dizem fãs não apenas de 

David Luiz, mas do futebol. Para Medeiros, uma das razões para transformá-lo em 

personagem principal de fanfic foi: “sou fã de futebol. Sou fã dele. Gosto de escrever. Vou 

escrever sobre ele” (informação por email). Mas antes dessa declaração, ao ser perguntada a 

respeito de quais motivos a levaram a escrever sobre o jogador, ela disse em tom de 

brincadeira: “aaah! É autoexplicativo! Olha o David! Ele não é fofo?! Você não tem vontade 

de abraçar aquele cabeludo? kkkkk Brincadeira” (informação por email), o que transmite a 

mesma noção de intimidade sugerida pelo depoimento de Barbosa com base no jogador. 

 Nessa perspectiva, entendemos a relação estabelecida com o zagueiro através da ideia 

de carisma desenvolvida por Weber (1963) e aplicada por Simões (2014) aos casos de 

admiração por celebridades. Seriam as características tidas como únicas dessas 

personalidades que despertariam o interesse e criariam o envolvimento emocional com os 

seus fãs. Desde a forma com a qual Barbosa fala das pessoas que transforma em fanfics até 

as palavras usadas por Medeiros para se referir a David Luiz, percebemos uma maneira 

apaixonada de encarar essas pessoas, o que pode ser percebido também nas construções das 

narrativas. 

 No capítulo 20 da Diário 1, intitulado Se todos os jogadores fossem como o David 

Luiz, é relatada a cena do jogo em que o Brasil eliminou a Colômbia da competição, com 

um 2 a 1 nas quartas de final, partida realizada no dia 4 de julho de 2014. O jogo ficou 

marcado pela saída de Neymar da Copa, machucado por Zuñiga, jogador da seleção 

adversária, e pelo choro do colombiano James Rodriguez em razão da derrota, momento em 

que foi consolado por David Luiz48. Esta última cena é utilizada para destacar a solidariedade 

demonstrada por David, relatada na ficção como um diferencial que deveria ser seguido por 

                                                           
48 Disponível em < http://esportes.terra.com.br/colombia/brasil-se-impoe-contra-colombia-e-encerra-
maldicao-das-4s,9ccf8bf370307410VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html>. Acesso em 10 de fev. de 2016. 



103 
 

todos. O capítulo é encerrado com a seguinte frase: “se todos os jogadores de futebol fossem 

iguais ao David Luiz, futebol seria um esporte muito mais limpo”49. 

 Mas esse não é a único trecho em que o zagueiro é descrito com uma personalidade 

única, digna de admiração. No capítulo 20, Iniciante Anônima no Esquenta, a personagem 

Fernanda é uma das convidadas do programa Esquenta, da Rede Globo, com Regina Casé. 

Uma das falas da apresentadora, ao lembrar os momentos marcantes da Copa 2014, exalta 

mais uma vez o zagueiro: “teve aquele momento particular que foi protagonizado por um 

dos jogadores mais marcantes da Copa do Mundo, David Luiz, quando, ao consolar James 

Rodriguez, provou que a humildade ainda não é uma marca perdida na humanidade”50. A 

forma carismática com a qual o jogador é representado também está, no mesmo capítulo da 

fic, na descrição que a protagonista da história faz dele em uma das respostas a Casé, 

referindo-se não apenas à personalidade do zagueiro, mas também ao seu talento como 

jogador de futebol: 

 

- David é um grande jogador, como eu já falei diversas vezes, e eu o admiro pela 

pessoa que ele é [...]. Ele não representa um personagem, como muita gente pensa. 

O David é aquele moleque que gosta de tirar foto com a língua pra fora, brincalhão 

e amigo pra todas as horas. Ele é aquele xerife sisudo dentro de campo, atento a 

qualquer bola que chegue na área que ele comanda. Ele também tem esse espírito 

de querer ajudar as pessoas, é humilde... 

 

Medeiros declarou que passou a acompanhar o zagueiro quando ele jogava no 

Chelsea, momento em que ganhou a Champions League, competição que viria a ser um dos 

focos da segunda temporada da ficção que escreveria sobre o jogador. O que primeiro 

chamou a atenção dela foi o fato de ele ser um jogador brasileiro em um time pelo qual 

torcia, com uma atuação avaliada positivamente nos campos de futebol. Além disso, 

comentou achar engraçado o jeito com o qual corria, o qual chamou de “desengonçado”.  

Apesar de já gostar do jogador, ela cita que, na época, não falava sobre ele porque as 

meninas dos seus grupos de conversa só comentavam sobre a beleza de jogadores como 

David Beckham e Kaká, por exemplo. Ela achava que receberia respostas negativas se 

falasse sobre David Luiz, que, ao seu ver, não se enquadra no padrão de beleza masculino 

valorizado (ou clássico, como ela se referiu). Essa declaração nos remete novamente à 

                                                           
49 Disponível em < https://socialspirit.com.br/fanfics/historia/fanfiction-david-luiz-diario-de-uma-iniciante-
em-copa-do-mundo-2190969/capitulo20>. Acesso em 10 de fev. de 2016. 
50 Disponível em < https://socialspirit.com.br/fanfics/historia/fanfiction-david-luiz-diario-de-uma-iniciante-
em-champions-league-2646435/capitulo1>. Acesso em 10 de fev. de 2016. 
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definição dos espaços de compartilhamento de fanfics como redes de sociabilidade. O risco 

da discordância existe, por esse motivo, o que se compartilha neles passa pela avaliação do 

que pode ou não ser aceito no grupo. 

Desse modo, precisamos reforçar não apenas a importância da interação, mas da 

aprovação das leitoras para o desenvolvimento das fanfictions. O que percebemos da fala da 

entrevistada é que, na verdade, ela sentia vontade de escrever sobre o jogador, mas temia 

não ter uma resposta positiva das possíveis leitoras. Ela desejava aceitação. Além disso, a 

motivação para a escrita da fic é ligada diretamente à beleza e ao sentimento de afeto pela 

pessoa que ela transforma em personagem, como foi percebido também nas declarações de 

Barbosa sobre os integrantes das bandas One Direction, Linkin Park e Avenged Sevenfold. 

 Ao ser interrogada sobre o termo Geezer, Medeiros respondeu instantaneamente que 

se tratava do fandom de David Luiz. Ela explicou que já foi integrante desse grupo, mas hoje 

não faz parte, apesar de se considerar ainda uma fã do jogador.  

 

David Luiz é muito legal, o que estraga é o fandom, porque as meninas são muito 

loucas e eu não tenho paciência. Na verdade, não é que elas sejam loucas, elas são 

adolescentes, com essa idade de 13-14 anos que foi quando eu comecei também, 

mas elas são meio loucas. A namorada dele, a Sara, elas falam muito mal dessa 

menina. Aí eu acho que teve tanta treta já, tanta briga desse povo que eu, deixe 

quieto (informação verbal). 

 

 O fandom, portanto, parece ser ligado a uma certa prática e grupos específicos. É 

interessante, nessa perspectiva, a visão de Hills (2015) sobre a variedade em relação a essas 

comunidades de fãs. Mesmo não se considerando mais integrante do grupo de fãs de David 

Luiz, Medeiros compartilha fanfictions sobre ele, em grupos virtuais nos quais estão 

presentes meninas que se interessam por ler as histórias sobre o jogador. Nesse sentido, por 

reunir fãs do zagueiro, poderíamos considerar uma prática não só de fanfic, mas também um 

espaço de fandom.  

 Como já comentamos, para Hills (2015), a comunidade de fãs está ligada a uma 

representação de identidade, de sentido para o eu, o que se opera em níveis emocionais e 

subjetivos. Ao dizer que não faz parte do fandom de David Luiz, Medeiros tenta demonstrar 

que se enquadra em um grupo mais contido de fãs, ainda que se envolva com a prática de 

transformar em ficção a vida do jogador. A forma incisiva com a qual fala da comunidade 

de fãs do zagueiro parece ser uma maneira de não ser confundida com um grupo de fãs 

consideradas obcecadas, lembrando a referência que Jenson (2001) faz à visão tida por 

muitos de que o fã seria um fanático em potencial. Além disso, vale lembrar que Hills (2015) 
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destaca os fandoms relacionados a mulheres jovens como um dos grupos que continuam a 

ser frequentemente patologizados, o que aqui é feito, de certa forma, pela própria fã. 

Ao ser perguntada se sofria preconceito pelo fato de escrever fanfic, ela respondeu: 

“eu não deixo! Eu não ligo muito para quem fala essas coisas não. A pessoa está pagando 

minhas contas? Não? Então não tem nada a ver comigo. Nada a ver e eu não deixo falar” 

(informação verbal). A resposta demonstra que, em alguns momentos, chegou a ser criticada 

de forma negativa devido ao fato de escrever as fics, mas faz questão também de deixar claro 

que a prática não atrapalha outras áreas da sua vida, como a profissional. 

Ela concluiu o curso de Direito na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte 

(UERN) e atualmente, enquanto estuda para concursos, dá aulas de português e inglês. 

Questionamos então se os alunos sabiam que ela escrevia as fics e a resposta foi positiva. De 

acordo com Medeiros, algumas alunas leem, perguntam sobre a continuação da história e 

outras até chegam a escrever fanfics, pedindo inclusive que ela corrija as histórias para serem 

publicadas.  

Ainda de acordo com Hills (2015), o fandom tem potenciais de significados distintos 

e está relacionado a diversos microcontextos. Sendo assim, envolve múltiplas plataformas e 

diferentes níveis e momentos de interação social. Desse modo, a prática das fanfics é vista 

por nós como um desses microcontextos de existência do fandom, que, para Jenson (2001), 

expressa o modo como fazemos sentido no mundo.  

No caso das fanfics analisadas neste trabalho, a oportunidade de entendermos melhor 

nossa relação com a mídia de massa e com a cultura, o que ele diz ser possível através dos 

fandoms, mostra-se ainda maior. Isso porque, como será discutido no próximo tópico, a 

história se desenvolve em um entrelaçamento entre ficção e realidade que se apoia em uma 

grande representação da mídia, uma vez que a personagem principal é jornalista e está 

envolvida com um contexto midiático também de convergência entre formatos e espaços 

midiáticos distintos, como acontece com as fanfictions. Nesse sentido, as duas temporadas 

da Diário podem ser consideradas, de certa forma, autorreferentes, pois são fics que falam 

do contexto em que se desenvolvem, da presença e da importância da mídia nas rotinas das 

nossas vidas.  

Ao comentar que o interesse por David Luiz surgiu ao identificá-lo como um jogador 

brasileiro atuante no time europeu que torcia, o Chelsea, Medeiros demonstra que o interesse 

pelo futebol vai além da admiração isolada por jogadores específicos. Ela afirmou que gosta 

muito de futebol, a ponto de acompanhar campeonatos e todos os jogos. Desse modo, 
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destacou a Premier League (competição inglesa), o campeonato espanhol e o francês. Nesses 

torneios, disse torcer pelo Chelsea, Real Madrid e PSG.  

Mas ao falar sobre as competições, ela faz questão de mencionar um dos jogadores 

envolvidos. “Ibrahimovic é Deus” (informação por email), declarou ao comentar que torce 

pelo PSG. No Brasil, falou que assiste ao Brasileirão e à Copa do Brasil, torcendo pelo 

Flamengo. Mas quando fala sobre a Copa do Mundo, o interesse parece ser maior: 

 

Adoro Copa do Mundo! Assisto desde 98. Acordei muitas madrugadas pra 

acompanhar o Brasil em 2002 e me apaixonei pelo Lukas Podolski em 2006, 

confesso. kkk 2010 eu não contava com a astúcia da Holanda no segundo tempo 

contra o Brasil... E 2014, bem... Sentimentos conflitantes de saudade da Copa das 

Copas e tristeza pelo 7-1. Kkk (informações por email, 2015). 

 

 Mesmo dizendo que é uma fã da Copa do Mundo e que já acompanhava os jogos, 

Medeiros revelou que, com a escrita da fanfic, sua relação com o campeonato se transformou, 

ficando mais intensa. Ela disse que, além de assistir às partidas com o Brasil e com as 

seleções que admirava, passou a assistir ao maior número de jogos possível. “Nessa copa eu 

vi até Irã e Nigéria. Vi tudo. Fiquei obcecada, mas é uma experiência que eu vou levar pro 

resto da vida” (informações por email). O interesse pela Copa de forma integral, segundo 

ela, veio da intenção de tentar representar o torneio da forma mais real possível na primeira 

temporada da fanfiction, que se definia como um diário do campeonato. 

 Reforçamos a relação entre as fanfictions e as redes de sociabilidade citadas por 

Antunes (2004) ao comentar a respeito das crianças que colavam pôsteres dos jogadores que 

admiravam nos vidros das janelas de casa. De acordo com o autor, a prática de colar pôster 

de jogador nos vidros das janelas atravessava o espaço privado da casa e se dirigia até a rua. 

Da mesma forma, as fanfics compartilhadas na internet atravessam os espaços privados das 

imaginações de suas autoras e ganham leitoras em qualquer lugar com acesso à rede mundial 

de computadores. É tanto que Medeiros destacou: devido às fics, o livro que publicou com 

Barbosa possui leitores em todo o Brasil. 

 Outro relação que podemos fazer é com a ideia de Copa do Mundo (e, no caso, outras 

competições do futebol a exemplo da Champions League) como produto transmídia 

defendida por Costa (2015). Ela se baseia no fato de que os jogos seriam núcleos centrais 

que dariam origem a uma grande variabilidade de produções narrativas desdobradas em 

diversas mídias. Assim, interpretamos as fanfictions estudadas nesta dissertação como 

exemplos dessas produções, focadas nas competições esportivas e na transformação das 
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vidas de jogadores que nelas atuam em ficção, com destaque para David Luiz. No próximo 

tópico, discutiremos como isso é feito dentro de um contexto midiatizado de construção de 

narrativas pessoais e romance. 

 

4.3 NARRATIVAS MIDIATIZADAS 

 

 A fanfic Diário 1 nos chamou a atenção devido à relação direta que traça com a mídia. 

Ao mesmo tempo em que a história relata o relacionamento amoroso entre a personagem 

Fernanda Morais e o jogador David Luiz, faz inúmeras referências à Copa do Mundo 2014 

e aos atletas que atuaram durante a competição, tendo como fonte de inspiração os textos 

divulgados nos jornais, revistas, sites esportivos e redes sociais oficiais dos jogadores.  

Além disso, descreve a ascensão da “Iniciante Anônima” (como Fernanda é 

referenciada em algumas partes da fic), a jornalista até então desconhecida pelo grande 

público e que, devido à viralização de seus textos na internet, passa a fazer sucesso junto aos 

jogadores atuantes nas partidas. Tanto que a Diário 2 começa com a participação dela no 

programa Esquenta, da Regina Casé, da Rede Globo de Televisão. É assim, em um meio de 

convergência entre mídias tradicionais (televisão, por exemplo) e digitais que a história 

acontece, misturando citações a acontecimentos reais com a construção de situações fictícias. 

Sobre a ideia para desenvolver a história, Medeiros comenta que a intenção era que 

não fosse um enredo tão comum quanto a maioria das fics com celebridades. De acordo com 

a autora, ela e Barbosa queriam construir uma narrativa o mais próxima possível da 

realidade.  

 

A gente só queria que fosse uma coisa que tivesse a ver. Como é que alguém assim 

do nada ia chegar pro David Luiz de uma maneira mais original, porque 

normalmente é assim: aquela menina era fã, os 2 saíram, se conheceram, se 

beijaram, casaram, tiveram filho. São assim todas as fanfics. Não, não dá pra fazer 

assim. Vamos pegar uma pessoa que acompanhe a seleção aonde ela for, porque 

aí vai ter mais como a gente criar. Uma jornalista! (informação verbal). 

 

Desse modo, tentaram lembrar alguém que realmente acompanhasse todas as partidas 

e a Seleção Brasileira pelos hotéis em que os jogadores se hospedavam. Foi então que 

pensaram na jornalista esportiva da Rede Globo Fernanda Gentil, que serviu de inspiração 

para o nome da personagem. Algumas características dela foram transportadas para a 

personagem, como o fato de ser fã de Sandy e Junior e gostar de Nescau de garrafa, o que 

vai se transformar em um fato de destaque sempre citado na história – Fernanda Moraes bebe 
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o Nescau quando briga com David Luiz, como já foi dito ao explicarmos a motivação para 

o nome do grupo Nescau de Garrafinha, no Whats App.  

De acordo com Medeiros, essas características foram identificadas através do 

Instagram de Fernanda Gentil, o qual acompanha por considerar a jornalista “gente boa” 

(informação verbal), declaração que nos remete novamente à noção de familiaridade criada 

entre as celebridades e os seus fãs nos processos de interação nas redes sociais. A explicação 

foi dada por Medeiros ao questionarmos se o nome da personagem era inspirado de alguma 

forma na autora, que compartilha com a personagem o nome Fernanda. Medeiros negou 

rapidamente e fez questão de destacar que não se parece em nada com a Fernanda Moraes 

construída na ficção. No entanto, se a inspiração não veio dela, veio de uma outra pessoa 

real, a quem tem acesso através da mídia, da mesma forma que o personagem principal da 

história, David Luiz.  

Segundo a autora, a intenção desde o início foi “pautar a fic na realidade” (informação 

verbal). Dessa forma, todo o processo de escrita foi baseado em inúmeras pesquisas feitas 

com a ajuda da internet. No início, antes de entrevistarmos as responsáveis pelas fanfics aqui 

analisadas, pensávamos que elas tinham ou desejavam ter formação acadêmica em 

Comunicação Social. Descobrimos que não. A primeira, como já destacado, é graduada em 

Direito e a segunda em Relações Internacionais e não têm intenção de se tornar jornalistas. 

Com a Fernanda Gentil de inspiração, o próximo passo foi entender o mundo do jornalismo. 

Pesquisando sobre isso, foram descobrindo detalhes sobre os jogos, o trabalho dos 

profissionais da mídia e montando o enredo.  

As declarações de Medeiros nos fazem lembrar o que Eco (1994) fala sobre as 

relações entre ficção e realidade. De acordo com o que já discutimos, para ele, não há um 

sinal determinador de ficção. Muitas vezes, podemos verificar isso através de paratextos, 

como a descrição do nome fanfiction nos espaços de compartilhamento, por exemplo. A 

autora chegou a nos revelar que, muitas vezes, precisa destacar nos comentários dos 

capítulos das histórias que o conteúdo postado se trata de ficção.  

Na Diário 2, o entrelaçamento entre ficção e realidade ficou mais forte. As autoras 

começaram a criar situações fictícias para explicar histórias relacionadas ao futebol 

noticiadas em veículos de comunicação brasileiros e mundiais. Uma dessas histórias relatava 

os casos de corrupção envolvendo a Federação Internacional de Futebol (FIFA) e a 

Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Para explicar o que havia ocorrido fora da ficção, 

ao final dos capítulos, eram citados os links de notícias que descrevem ou ilustram as 
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situações. Neste exemplo, foi apontado o link de uma notícia publicada no site da revista 

Carta Capital sobre a investigação do governo norte-americano a respeito de denúncias de 

corrupção nas duas entidades51. 

A polêmica surgiu na imprensa internacional enquanto a Diário 2 era escrita. Assim, 

o fato foi incorporado ao enredo. A jornalista Fernanda, junto ao personagem Murilo – seu 

melhor amigo no enredo e também jornalista –, passa a investigar as suspeitas de corrupção 

e é uma das responsáveis pelo caso ganhar notoriedade. Na história, Murilo foi colega do 

curso de Jornalismo de Thiago Leifert, que atua na Rede Globo de Televisão, e os dois 

haviam iniciado investigações sobre as falcatruas na FIFA e na CBF durante o período do 

curso (desse trecho, o único fato que também acontece fora da ficção é a atuação do Thiago 

Leifert na Rede Globo). 

Ainda sobre a história criada, Murilo e Fernanda convencem Thiago a continuar com 

eles a investigação, o qual resiste inicialmente com medo da reação da empresa em que 

trabalha, pois, como diz sua declaração no capítulo 49 da narrativa, “a Globo sempre 

acoberta esse pessoal”52. No mesmo capítulo, Fernanda comenta temer por seu emprego 

porque “no final das contas, a CBF e as emissoras de TV vivem seu toma-lá-dá-cá 

diariamente”, mas mesmo assim, decide manter o propósito porque “todo mundo está 

esperando por uma mudança e nós somos essa mudança!”. Os três decidem continuar com a 

investigação jornalística e descobrem uma série de irregularidades, como podemos verificar 

nesse trecho da história: 

 

O que eu vejo à minha frente são informações preciosas para nossa investigação, 

com resultados de jogos e concorrências, arquivos enviados por uma fonte de 

Murilo na CBF. Aqui estão adulterações visíveis em várias licitações e 

transferências de propina para bancos americanos como Citibank e Bank of 

America. Engulo em seco quando vejo algumas informações, porque elas 

incriminam pelo menos vinte pessoas, algumas com as costas bem largas no rol de 

Cartolas do Brasil. Muitos dos contratos tem relação com a Copa do Brasil, e 

outros envolvem nomes como o de José Maria Marin, em pelo menos 10 contratos 

que analiso com Murilo53.  

    

                                                           
51 Disponível em < http://www.cartacapital.com.br/sociedade/entenda-o-escandalo-da-fifa-e-da-cbf-
4139.html>. Acesso em 10 de fev. de 2016. 
52 Disponível em < https://socialspirit.com.br/fanfics/historia/fanfiction-david-luiz-diario-de-uma-iniciante-
em-champions-league-2646435/capitulo49>. Acesso em 10 de fev. de 2016. 
53 Disponível em < https://socialspirit.com.br/fanfics/historia/fanfiction-david-luiz-diario-de-uma-iniciante-
em-champions-league-2646435/capitulo49>. Acesso em 10 de fev. de 2016. 
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Em consequência do que promoveram, Murilo e Fernanda são demitidos dos seus 

empregos e Thiago Leifert sai da área esportiva da Rede Globo para atuar em outros 

programas de entretenimento. A mudança de área de atuação de Thiago aconteceu na 

realidade (mas não pelo motivos citados na fic) e também foi referenciada com um link do 

site do Globo Esporte nas notas ao final do capítulo54. Medeiros reforçou durante a entrevista 

presencial que, devido a situações semelhantes a essas, diversas vezes precisa chamar a 

atenção das leitoras para o fato de estarem contando uma ficção. 

A declaração nos faz lembrar novamente o que Eco (1994) comenta a respeito da 

obra de ficção, que nos faz levá-la a sério. Isso é feito, segundo ele, amparando-se no mundo 

real, a exemplo do que a própria autora da fic destacou. Segundo o pensador italiano, 

precisamos das nossas experiências pessoais que chamamos de reais para entender o que é 

transformado em ficção. De acordo com nossa leitura, essa perspectiva está ligada também 

à ideia de construção narrativa da realidade desenvolvida por Bruner (2001).  

De acordo com Medeiros, a estrutura narrativa das fics que criaram sobre David Luiz 

sempre foram inspiradas no que elas entediam por realidade, desde a sequência dos 

acontecimentos até a personalidade dos personagens. O personagem de David Luiz foi 

construído, portanto, com base nas narrativas pessoais midiatizadas (ESCOSTEGUY, 2011) 

sobre ele, quase sempre envolvidas por referências à religiosidade e aos princípios cristãos. 

“Eu acho que é um dos diferenciais da fic, porque o pessoal lê é porque os personagens deles 

são muito diferentes de personalidade, aí parecem mais reais” (informação pessoal). Para 

ela, é necessário escrever a história do personagem a partir do pensamento dele, por isso a 

importância de se fazer sempre pesquisas antes de escrever os enredos.  

 

A gente escreve o roteiro da fic hoje de uma forma que, assim, a realidade que 

pauta o que que vai acontecer. Aí o último capítulo vai ser o jogo do PSG contra 

o Chelsea, que o PSG ganhou porque no próximo jogo o PSG ia perder. A gente 

tem que fazer um final feliz! Até o David Luiz fez um gol nesse jogo, aí não, 

vamos terminar nesse jogo. Ele fazendo um gol e ganhando o jogo tal. Aí a gente 

assim. Eu como fã pesquisava muito sobre ele (informação verbal). 
 

Nesse trecho da entrevista, percebemos a necessidade de se criar um final feliz para 

a narrativa, o que aponta para um tipo de enredo muito comum nas fanfictions, apesar de 

Medeiros ter declarado buscar construir uma narrativa diferente das demais fics que leu sobre 

                                                           
54 Disponível em < http://globoesporte.globo.com/sp/noticia/2015/07/tiago-leifert-se-emociona-em-
despedida-do-globo-esporte-sp-veja.html>. Acesso em 10 de fev. de 2016. 
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o jogador. Para Driscoll (2006), com ou sem pornografia, um traço frequente nas fanfics é a 

presença do romance. Um dos indicadores disso é a busca pelo final feliz romântico que, 

neste caso, foi envolvida à narrativa futebolística: a história se encerra em um jogo em que 

o time de David Luiz sai vencedor e com o entendimento final entre o casal da ficção. 

Precisamos destacar, mais uma vez, o que Escosteguy (2011) define como narrativas 

pessoais midiatizadas, que seriam histórias espalhadas por diferentes mídias e em diferentes 

formatos, baseadas na vida de alguém. Podendo ser narradas pela própria pessoa foco da 

história quanto por terceiros, de acordo com a pesquisadora, sempre têm o depoimento dos 

que estão sendo narrados. Como Medeiros comentou, apesar de ser uma história fictícia, a 

narrativa criada por ela e Barbosa sobre David Luiz é toda inspirada em reportagens, 

entrevistas e quadros especiais de programas de televisão que contam a história do jogador 

ou trazem a participação dele para comentar os jogos ou outros assuntos. Nesse sentido, 

concordamos com Escosteguy (2011) quando cita essas narrativas como práticas orientadas 

pela mídia, o que é defendido por Couldry (apud ESCOSTEGUY, 2011). 

Segundo o que já citamos, as fanfictions chamaram nossa atenção, também, pelo 

destaque ao caráter midiático. Era uma história compartilhada em novas mídias de 

conversação, pós-massivas, como conceituou Lemos e Levy (2010), sobre uma jornalista 

envolvida tanto com grandes veículos de comunicação como a ESPN e a Rede Globo quanto 

com redes sociais na internet. A consciência sobre esse destaque da mídia na história é 

demonstrada por Medeiros na conversa presencial que tivemos: 

 

A mídia da internet ela é muito independente, a importância dela hoje se equivale 

à TV, mas a gente sabe que quando alguma coisa bomba muito na internet ela vai 

acabar indo pra televisão, aí por isso a gente colocou ela nos programas na Globo, 

mas principalmente porque o ídolo dela é o William Bonner, que é Deus aí depois 

têm os mortais. É por isso que ela fala “pelo amor de William Bonner”. Tem gente 

que chega pra gente e fala: “ah, eu assisti um pouco da Fátima Bernardes e eu 

lembrei da Diário” porque a gente já citou o programa de Fátima Bernardes 

também (informação verbal). 

 

 

 Essa configuração da história, o meio em que ela está disponibilizada e o conteúdo 

do enredo nos fazem citar Silverstone (1999), para quem a importância da mídia está na sua 

onipresença na nossa vida cotidiana, o que ele cita como uma textura geral da experiência. 

Segundo o pesquisador, é necessário encararmos as experiências atravessadas pela mídia 

como reais. Por essa leitura, a mídia tanto filtra quanto molda nossas experiências cotidianas, 
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vistas como objetos e sujeitos dela. Ou seja, tanto são influenciadas quanto influenciadoras 

das mídias.  

 Associamos também essa interpretação midiática da história à ideia de mediação. 

Silverstone (1999) a compreende como movimentos e circulação de significados, o que gera 

constantes transformações. As mudanças são, portanto, de significados e acontecem 

atravessando o público e o privado, o individual e o institucional, o que gera 

desenraizamento de textos, tempos e espaços.  

Interpretamos a passagem de dados da realidade para a ficção como um desses 

processos de circulação e transformação. As fanfics criadas dão outras interpretações aos 

acontecimentos das competições mencionadas, como também estendem a experiência das 

fãs dos jogador David Luiz para outros espaços e outros tempos. Mesmo já encerradas, a 

Copa 2014 e a Champions League continuaram sendo narradas nos capítulos das histórias. 

Além disso, a própria vida pessoal da celebridade admirada, exposta através de redes 

sociais e notícias da mídia, é apropriada pelas autoras fãs e ressignificada através da ficção, 

que vai de encontro a diversas outras fãs. Silverstone (1999) destaca que, nesses contextos, 

todos nós somos mediadores, envolvidos por experiências da vida cotidiana e pelas 

continuidades proporcionadas pelas mídias de massa e segmentadas.  

Nesse sentido, concordamos com Escosteguy (2011) quando declara que, nas 

narrativas pessoais colocadas em circulação na mídia, os limites entre produção e recepção 

se apagam. Para ela, portanto, o importante não seria focar a produção, o texto ou o consumo 

de forma particular, mas sim a circulação. O objetivo, na verdade, é entender o que as pessoas 

fazem com a mídia e o que falam em relação a ela.  

Como já destacamos, mas queremos reforçar, para nós, as fanfictions são espaços 

privilegiados para fazer essas discussões, uma vez que as pessoas que as praticam são, ao 

mesmo tempo que consumidoras de narrativas e produtos midiáticos, produtoras efetivas, 

construindo outras realidades com os conteúdos dos quais são fãs e mediando essas 

realidades para outras fãs que fazem o mesmo que elas. É um processo circular, sempre em 

andamento, conforme Busse e Helekson (2006). 

Perguntada se não teve problema alguma vez com os direitos de imagens das 

celebridades citadas na fanfictions, Medeiros deixou claro que não porque sempre faz 

questão de citar que não possui interesse financeiro com a história. Além disso, completou 

que se tratam de pessoas públicas, portanto, para ela, estão passíveis desse tipo de prática. A 

sua interpretação é a de que, se a imagem está na mídia, está pública não só para a 
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visualização, mas também o uso e transformação. Isso desde que não incida interesse 

econômico nesse uso e transformação. Como citou Jenkins (2009), os fãs são motivados pelo 

envolvimento emocional e, na maioria das vezes, veem de forma negativa a obtenção de 

lucro através das suas práticas. Fazem isso baseados nas relações de sensibilidades afetivas, 

como destacou Grossberg (2001). 

Mas também fazem inseridos em um contexto cultural que, a partir do que mencionou 

Brockmeier e Harré (2003), define e é definido pelas narrativas. As narrativas, portanto, são 

vistas por nós como formas de mediação entre os indivíduos e suas realidades culturais. 

Como Martin-Barbero (2013) comentou a respeito do gênero folhetim, o que percebemos 

nas fanfictions também é uma mediação entre ficção e realidade.  

E, também com relação ao folhetim, é uma mediação baseada no romance. Tanto 

Martin-Barbero (2013) quanto Morin (2009) expõem a ligação entre esse gênero e o 

romance. Morin (2009) destaca ainda o caráter híbrido entre imaginação e realidade. Assim, 

o folhetim representaria figuras da sociedade, mas relacionando-as a situações imaginárias 

e de sonhos. Ao invés de focar nos conflitos psicológicos dos personagens, envolve-os com 

segredos e mistérios próprios do melodrama.  

Apesar de afirmar se basearem na realidade para escrever a fanfic sobre David Luiz, 

celebridade conhecida no mundo do futebol, Medeiros destaca também a importância da 

imaginação para a história. “Gosto de pensar que tenho liberdade para criar qualquer mundo, 

e modificá-lo quando e como eu quiser, sem precisar importar-me com qualquer 

impedimento” (informação por email). Para ela, a imaginação é um dos elementos mais 

importantes para a escrita de qualquer narrativa ficcional. 

Desse modo, como já revelamos, as duas temporadas da Diário focam, além do 

mundo do esporte, o caso amoroso entre a personagem Fernanda Moraes e o jogador David 

Luiz. A primeira temporada termina quando a jornalista tem uma gravidez interrompida de 

forma intencional. O filho que esperava era de David, mas a jornalista não revela para ele. 

Assim, grande parte da narrativa da segunda temporada é desenvolvida baseada no mistério 

da gravidez não dita. David acha que foi abandonado, pois ela sofre o aborto quando se 

dirigia ao aeroporto para encontrar com ele e não consegue chegar ao seu destino. Além 

disso, há o encontro dela, que atuava profissionalmente em Natal-RN, com o jogador, a quem 

já admirava. O texto que envia por engano e é publicado pela ESPN, inclusive, era um diário 

dela, enaltecendo o jogador.  
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Citamos novamente Driscoll (2006) a respeito da presença do romance nas fics. Para 

ela, nesse tipo de história, como destacado há pouco, romance e pornografia estão 

intimamente ligados e se relacionam a formas similares de consumo, mais voltadas ao 

privado. A internet, como a imprensa para o folhetim, teria ampliado o alcance das 

fanfictions em relação a número de leitores, mas também permitido a interação entre elas.  

Na Diário 1 e 2, o que podemos perceber é uma presença marcante do romance, mas 

não da pornografia. São raras as cenas em que há um certo erotismo, sempre envolvido em 

uma construção mais romântica que erótica, na verdade. Ainda assim, a classificação da fic, 

exigida pelo site Spirit, é de 16 anos, em razão de alguns trechos como o transcrito abaixo: 

 

Ele ainda murmura, e eu sinto meu corpo todo entorpecido por suas palavras. 

Minhas lágrimas rolam novamente, e eu avanço sobre seu corpo, puxando-o para 

mais perto, abraçando-o. Ele ri, e desce os braços para me enlaçar pela cintura. 

Quando sinto suas mãos acariciarem meu corpo, beijo seu ombro, e recebo alguns 

beijos em minha têmpora [...]. Toda a extensão do meu corpo é percorrida por 

arrepios dolorosos, e eu sinto como se choques elétricos percorressem meus poros, 

de dentro para fora. Solto um suspiro mudo, mas isso não passa despercebido por 

ele, que pressiona os dedos com mais força contra a pele da minha cintura, e me 

puxa para mais perto dele, colando nossos corpos55. 

 

 Segundo Medeiros, a primeira vez em que teve contato com uma fic, ainda em uma 

comunidade do Orkut, era uma história do gênero slash – romance entre casais do mesmo 

sexo, como já mencionamos. A maioria das histórias no espaço era desse gênero e a autora 

comenta que, no início, se assustou com o teor pornográfico das narrativas e com os detalhes 

que eram escritos sobre as relações sexuais. Isso fez com que criasse inicialmente uma 

resistência ao tipo de enredo. No entanto, ela comenta que se arriscou a escrever uma fanfic 

slash categorizada drabbe, que seria o gênero relativo a fics com apenas 100 palavras. Foi 

quando imaginou história desse gênero que, segundo ela, percebeu serem fanfics iguais às 

com casais héteros. “Era o mesmo tipo de amor entre duas pessoas e não havia diferença, 

exceto pela orientação sexual” (informação por email). 

 Medeiros declarou que escreveu apenas mais uma fic slash. Sobre as Diários, 

questionada sobre o gênero, ela informou que não consegue rotular especificamente como 

romance, o que nos aponta o caráter híbrido citado por Morin (2009) em relação ao folhetim. 

Para ela, trata-se mais de uma comédia romântica. A intenção desde o início era escrever 

                                                           
55 Disponível em < https://socialspirit.com.br/fanfics/historia/fanfiction-david-luiz-diario-de-uma-iniciante-
em-copa-do-mundo-2190969/capitulo14>. Acesso em 10 de fev. de 2016. 
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uma história leve, para todos os públicos e idades. “Não quisemos nada erótico ou 

pornográfico porque não gostamos de escrever essas partes, entende?” (informação verbal).  

 Ainda assim, a autora comenta que muitas leitoras questionavam, no início da fanfic, 

se haveria cena erótica (ou hot – palavra em inglês que significa quente, em tradução livre 

para o português –, como são geralmente referenciadas no mundo das fanfictions). O 

questionamento das leitoras demonstra que as cenas eróticas são algo já relacionado a esse 

tipo de narrativa, esperado por quem procura por elas. Medeiros comentou que nem ela nem 

Barbosa escrevem cenas pornográficas, o que justifica por “não querer ser rotulada por esse 

tipo de escrita” (informação verbal).  

Além disso, lembrou que a maioria das meninas que escrevem fanfics nesse estilo 

usam nomes falsos nos espaços de compartilhamentos, o que traz mais liberdade para a 

criação.  “Outra coisa é a gente que queria usar a fanfic pra divulgar o livro. A gente queria 

colocar lá o nosso rosto e dizer: ‘oh, nós somos as autoras’. Pode procurar a gente em 

qualquer lugar, inclusive no Spirit, que a gente não vai ter vergonha de mostrar nada” 

(informação verbal). 

 A ideia de privacidade relacionada a uma maior liberdade para a escrita de romances 

eróticos e pornográficos lembra novamente Driscoll (2006), para quem o consumo desses 

textos está vinculado ao privado e à busca de prazer na leitura, prazer que, como vimos, se 

expande também à escrita. Dessa forma, percebemos no caso estudado nessa dissertação um 

afeto não só pela celebridade David Luiz, mas também pela própria prática das fanfictions, 

o que levou a uma busca de profissionalização por parte das autoras responsáveis pela 

narrativa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nesta pesquisa, problematizamos a construção narrativa ficcional mediada por 

produtos transmídias, como também nos questionamos sobre como se dá a motivação para 

a escrita de fanfictions sobre o jogador David Luiz. Mas poderíamos perguntar também como 

se deu a motivação para investigar o tema. Como a personagem Fernanda Moraes das fics 

selecionadas para a nossa análise era uma iniciante em eventos esportivos como a Copa do 

Mundo e a Champions League, nós éramos quanto à prática das fanfictions. Ao sermos 

introduzidas no mundo de fãs-autoras, com o qual tínhamos pouco contato, como já 

destacado, fomos envolvidas em um mundo com uma diversidade enorme quanto às 

possibilidades de pesquisa.  

Poderíamos ter partido de inúmeros questionamentos e problemas científicos. 

Questões sobre cultura de fãs, autoria, celebridades, futebol, eventos midiáticos, narrativas, 

recepção e consumo, relações de gênero com o predomínio feminino na prática, 

entrelaçamento entre romance e pornografia, enredos homoeróticos: todos esses assuntos 

estavam presentes nas fanfictions sobre David Luiz que íamos encontrando no início da 

nossa trajetória de pesquisa.  

Mas precisávamos fazer delimitações do nosso objeto. Ao final desta etapa, 

consideramos que a escolha das fics Diário de uma iniciante em Copa do Mundo e em 

Champions League foi enriquecedora para o propósito determinado. Durante os meses de 

observação e coleta de dados, verificamos a popularidade do jogador David Luiz diminuir 

no site Social Spirit. Em novembro de 2014, ele era o 10º mais popular. Em fevereiro de 

2016 já ocupava a 17º posição nesse quesito. Uma vez que o espaço é utilizado, 

principalmente, para a leitura e compartilhamento de fanfictions e as autoras entrevistadas 

por nós consideraram a Copa do Mundo um dos motivos para a escrita de fics sobre o 

jogador, avaliamos que a popularidade do zagueiro, naquele espaço, estava ligada também à 

participação dele na Copa e nas narrativas criadas pelas fãs. 

Ao mesmo tempo, a popularidade das fanfics selecionadas só crescia, tanto que a 

primeira temporada chegou ao final dessa etapa de pesquisa como a mais curtida e 

comentada entre as histórias sobre o jogador no Social Spirit. A Copa, como acabamos de 

citar, foi apontada pelas autoras como uma das motivações para a escrita da história. Como 

o Brasil havia perdido a competição, elas decidiram escrever a fic, o que nos lembra a noção 

de função consoladora da narrativa desenvolvida por Eco (1994). Entendemos assim que a 
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ficção, nesse caso, foi usada tanto para compensar quanto para explicar a realidade, como as 

próprias autoras nos apontaram nas entrevistas.  

Além disso, podemos nos referir ao experimento citado por Bruner (1997) em que 

crianças se valiam do estado subjetivo de um protagonista para explicar situações 

caracterizadas por ele como aberrações culturais. É com base no relacionamento amoroso 

entre David Luiz e a personagem Fernanda Morais e, também, no estado subjetivo dos dois, 

que a derrota do Brasil na Copa do Mundo 2014, os protestos sociais que aconteceram no 

país antes e durante a competição, o caso de corrupção na Fifa e na CBF são contados e 

tentam ser explicados. 

Através da análise das duas temporadas do enredo, fazemos uma relação também 

com a discussão de Costa (2015) a respeito de eventos esportivos como a Copa se 

configurarem produtos transmídias. A partir dos jogos, é possível desenvolver diversas 

narrativas sobre a competição, inclusive as pessoais midiatizadas, como citou Escosteguy 

(2011). De forma paralela a essas narrativas, são produzidas ficções por fãs, entre elas, as 

duas Diários, inspiradas nos relatos da mídia sobre o jogador, o que nos explicaram as 

autoras.  

O título das fanfics analisadas e a ideia por traz dele nos fazem perceber a 

compreensão das autoras, não envolvidas diretamente com a prática jornalística, a respeito 

da presença e importância da mídia nas nossas vidas. Elas nos informaram que a construção 

da personagem principal partiu do desejo por escrever uma narrativa o mais próxima possível 

da realidade. Seria uma profissional dedicada ao mundo da mídia, uma jornalista, que teria 

a chance de acompanhar o jogador David Luiz todos os dias, em todas as suas ações, o que 

está vinculado à ideia de um diário. Fazemos referência assim a Silverstone (1999), para 

quem a importância da mídia está na sua onipresença na nossa vida cotidiana. 

De toda forma, essa realidade é transformada em ficção, o que interpretamos como 

um movimento de mediação e, até mesmo, como uma construção narrativa da realidade, 

segundo Bruner (2001). A mediação, como também explica Silverstone (1999), trata-se de 

uma circulação de significados. E a circulação acontece baseada em um contexto midiático 

múltiplo e convergente. Como discutimos no capítulo anterior, a prática das fanfictions 

questionam os limites entre produção e consumo e colocam os significados relacionados às 

personagens e suas vivências em circulação, ou em mediação, com outras leitoras e autoras 

de fics. 
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Diário 1 e 2 tiveram suas narrativas espalhadas por diversos espaços de contatos e 

interação com as leitoras: site para compartilhamento da história, Fan Page, grupo em Whats 

App e vídeos no Youtube. Foi essa possibilidade de contato um dos motivos apresentados 

pelas autoras para escreverem as fanfictions, utilizadas também para promover o livro que 

publicaram. 

A internet, portanto, mostrou-se essencial a todo processo de motivação, escrita e 

compartilhamento das narrativas aqui abordadas, isso antes mesmo delas existirem. Foi em 

um grupo de fãs de uma comunidade virtual que as autoras se conheceram e começaram a 

escrever juntas, o que se desenvolveu como um processo de profissionalização da escrita e 

as levou a publicar livro. Em mais de dez anos de prática de fanfictions, o foco das histórias 

mudou diversas vezes, o que não mudou foi o envolvimento com as fics.  

Desse modo, consideramos as autoras exemplos de fãs cíclicas, segundo Hills (2015). 

Usando a metáfora da paixão, são fãs que se apaixonam diversas vezes, por diferentes 

objetos, mas mantêm em si um conhecimento autorreflexivo e um domínio sobre como se 

desenvolvem os fandoms. Apesar de destacarem não pertencer mais ao fandom de David 

Luiz, as autoras compartilhavam histórias sobre ele até o início de 2016, mantendo vivo um 

laço de afeto com o jogador e com outras fãs. Assim, interpretamos os espaços de 

compartilhamento e comentários sobre as fanfics como um tipo específico de fandom, neste 

caso, não reconhecido pelas praticantes como tal. Mas, como também aborda Hills (2015), 

as comunidades de fãs podem se desenvolver em variadas formas e microcontextos.  

De toda maneira, no caso estudado, há a centralização do interesse em uma 

personalidade determinada, o jogador David Luiz, que é a pessoa a partir da qual a narrativa 

se desenvolve. Como citou Antunes (2004), o envolvimento de torcedores, chamados aqui 

de fãs, com os jogadores de futebol está ligado a práticas de sociabilidade e sinais de 

identificação que atravessam o espaço privado. A vida do zagueiro – interpretado como uma 

celebridade carismática (SIMÕES, 2014) –, circula, transformada em ficção, através das 

fanfics. O interesse e afeto das autoras pelo zagueiro, assim, atravessam as suas imaginações 

e se espalham por narrativas que se expandem.  

Relativa à noção de expansão narrativa, a ideia de obras em andamento de Busse e 

Hellekson (2006) desdobra-se não só na fanfic em particular, mas nas diversas produções 

das autoras, que se entrelaçam. Isso acontece nos espaços de compartilhamento de 

fanfictions usados para divulgar o livro publicado por elas e ampliar os sentidos das histórias 

originais. O estudo sobre fanfictions realizado neste trabalho chama a nossa atenção para a 
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capacidade não só de viver ou escutar, mas, principalmente, de criar histórias. Mais do que 

isso, para a necessidade de compartilhá-las, interagindo com outros. Esta pesquisa nos fala 

da necessidade de fazer parte de um ou vários mundos e, também, de fazer sentido ao nos 

inserirmos neles.  

As fics são entendidas, portanto, como redes de sociabilidade. Dentro dessa rede, é o 

interesse por David Luiz, pelo mundo do esporte, das fanfictions em si e pela oportunidade 

de interação oportunizada por elas que motivam a escrita da história. As autoras das fics que 

estudamos se afirmam hoje escritoras, uma consequência da prática das fanfics que dizem 

não abandonar, uma vez que as narrativas de fãs servem também como espaço de promoção 

para suas carreiras. 

Como as histórias criadas por elas, esperamos que este trabalho se expanda e gere 

outros problemas motivadores de pesquisa. Como sugestão, citamos o estudo das fics com 

romances homoeróticos, bastante comuns entre as histórias baseadas em David Luiz, como 

mencionado na introdução deste trabalho, e também as questões de gênero relativas ao 

predomínio feminino na prática das fanfics.  

As representações femininas construídas por esse predomínio podem ser um rico 

objeto de estudo. Nas Diários 1 e 2, por exemplo, a protagonista não é uma personagem 

condicionada à fama da celebridade masculina por quem se apaixona. Ela é uma profissional 

competente que alcança o sucesso com base no seu trabalho. E sua carreira se desenvolve de 

forma independente a do zagueiro.  

As autoras declararam que queriam construir uma narrativa diferente da maioria das 

fics escritas sobre David Luiz, em que uma fã conhece o jogador, se apaixona por ele, casa 

e têm filhos. Esta pesquisa não nos permitiu afirmar que são assim a maior parte das histórias 

sobre o jogador. Mas nos autoriza a confirmar a presença do romance nas histórias 

analisadas, com a concretização do final feliz amoroso paralelo a um momento de realização 

esportiva no qual o time em que David atua vence com um gol marcado por ele. 

A presença de adolescentes do sexo feminino nas comunidades de fãs de jogadores 

de futebol e suas práticas também é um importante objeto de pesquisa. Hills (2015) aborda 

esse grupo de fãs como ainda patologizado e as próprias autoras das fanfics estudadas se 

referiram às geezers, integrantes do fandom de David Luiz, com um tom negativo, sinal de 

que o tema merece problematização. 

Abordamos nessa dissertação um pequeno recorte da produção de fãs em contextos 

midiáticos convergentes. É necessário estudar mais sobre esse tipo de produção para, como 
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indicou Jenson (2001), entendermos melhor nossas condições de existência no mundo 

contemporâneo. Essas condições estariam ligadas a contextos midiáticos e ao 

estabelecimento de relações afetivas com pessoas que só conhecemos através das mídias e 

de quem nos tornamos fãs. Para Hills (2015), a criação e a participação nos fandoms está 

relacionada a uma ideia de identificação e de sentido para nós mesmos. Desse modo, estudá-

las implica uma busca por entender nossa sociedade, envolvida dia a dia em contextos 

midiáticos.  
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8 ANEXOS 

 

ENTREVISTA 1 

Entrevista – autoras de fanfictions de David Luiz 
Esta entrevista faz parte de pesquisa de mestrado para o Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia 
(PPGEM) da UFRN. Garantimos que seu nome não será revelado, a menos que você concorde. Agradecemos 
muito a participação!  
Sexo: ( x ) feminino   (  ) masculino 
Idade:  17 
Profissão: Estudante 
Cidade/estado: Porto Alegre- RS 
Deseja que seu nome seja divulgado? Se sim, nome completo:  
Como não quis se identificar, chamamos de Entrevistada 1 
1 Há quanto tempo você escreve e lê fanfictions? Você se considera mais autor(a) ou fã? 
Eu escrevo desde o ano passado e eu me considero mais fã 
2 Como você conheceu o mundo das fanfictions e o que motivou a começar a escrever? 
Bom o que me motivou a escrever o David,e eu começei a ler algumas fanfics nos grupos e me inspirei e criei 
uma. Grupos de fãs de David Luiz e num site chamado Spirit.  
3 Tem uma ideia sobre mais ou menos quantas fanfics já escreveu? Quais os títulos e em que se baseiam 
(séries, filmes, livros, personagem real – especificar)? 
Bom eu ja escrevi 5 fan fics mais essa que eu escrevo. A primeira que eu escrevi se chamou Amor 
correspondido foi uma das mais legais que eu ja escrevi. As outras eu não dei continuidade só essa que to 
escrevendo agora e eu me inspirei mesmo em alguns jogos da seleção Brasileira 
4 Se já escreveu fics sobre pessoas reais e histórias originais, qual a diferença entre escrever para cada um 
desses tipos? 
Não nunca escrevi de outras pessoas só do David mesmo, mas todas baseadas em histórias diferentes,modos 
etc etc.. 
5 Já dividiu a autoria de alguma história com outra pessoa? Se sim, quais as diferenças entre escrever só e 
em parceria? 
Na verdade sim,eu e uma amiga minha estavamos fazendo uma fan fic no bate papo,e tava ficando tão legal 
que resolvi postar mais não deu muito certo. Não deu certo porque a nossa fan fic envolvia morte coisa do 
tipo e de repente as pessoas foram parando de ler por causa disso. Nos continuamos fazendo no bate papo 
mais não postamos mais. Terminamos a história. Conheci,atravez de comentarios da minha primeira fic 
6 Você pode citar o nome da(s) fanfic(s) que você escreveu sobre David Luiz e definir em poucas palavras 
sobre o que tratam? 
A primeira se chamou Amor correspondido.  
Que se tratava assim: eu e a minha irmã na história eramos fãs do David e do Neymar. E um dia nos fomos 
num restaurante onde toda a seleção tava no horario de almoço. Dai minha irmã foi direto no neymar e foi 
aquela coisa toda ate se beijaram quase kkk. Mais eu fiquei com muita vergonha de falar com David,e ele 
percebeu que eu era fã dele. Ele foi na minha mesa e nos ficamos amigos e rolou aquela coisa ate nos 
casarmos e ter um casal de gêmeos. 
A que eu to escrevendo agora se chama O passado veio a tona. A fan fic trata a respeito da infancia do David 
e da personagem chamada ananda. Ele traiu ela com a Sara quando eram adolescentes. E depois a Ananda 
era sobrinha do tecnico do Psg. Ela foi contratada e ela reecontrou o David. E eles namoraram de novo. E um 
dia uma mulher que pegava todos os jogadores, pegou o David e a ananda viu isso e achou que era outro tipo 
de traição. Ela viajou pra barcelona gravida do David e la ela encontrou o Neymar. Ate que eles ficam 
namorados. E david descobre que tinha uma filha e vai atraz dos direitos dele e dai a Ananda resolveu ficar 
com o David de vez. E o resto não sei te dizer porque tou escrevendo ainda.  
7 Você passa para os personagens que cria alguma característica sua ou que desejaria ter? 
Pros personagens que eu invento eu passo algumas caracteristicas minhas e dependendo do personagem eu 
coloco as caracteristicas que eu gostaria de ter 
8 Qual foi a motivação para escrever histórias sobre David Luiz?  
Eu começei a escrever desde que eu fiquei fã dele e por que me interessei nesse mundo de fanfics 
9 Você se considera um(a) fã de David Luiz? Por quê? 
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Por que eu respeito as decisoes dele, e eu me importo com ele,não me mato em assuntos pessoais pq acho 
muita falta de respeito, e pra mim não importa quem ele namora e sim o que me interessa e ele 
10 Você também é fã de futebol? Acompanha os jogos e os campeonatos? 
Bom eu fiquei fã do futebol desde quando virei fã do David,mais eu acompanho jogos do meu time e o 
campeonato frances e os jogos da seleção e me informo de tudo que esta acontecendo 
11 A escrita da(s) fanfiction(s) sobre David Luiz mudou de alguma forma a sua experiência com a Copa do 
Mundo 2014 ou com o futebol? Como e por quê? 
Não mudou nada,continua a mesma coisa 
12 Quais foram as inspirações para escrever sobre David Luiz? Como e onde buscou as informações? 
Eu me inspirei na minha imaginação,e nas fanfics de outras meninas,e chamei as meninas no bate papo pra 
perguntar como era escrever fan fics etc etc 
13 Você considera as fanfics sobre David Luz, por serem inspiradas em uma pessoa real, mais voltadas para 
a realidade que fics inspiradas em outras narrativas como Harry Potter?  
não acho,por que pelo menos nas minhas fics,não é nada da realidade só poucas coisas que são,então harry 
poter e bem realista. Sim examente isso e por que eu tbm não sou muito fã do Harry potter. Isso mesmo por 
que eu não teria nenhum tipo de imaginação,ou criar algo diferente para A fan fic 
14 Você poderia afirmar que cria realidades mais desejáveis com suas narrativas ou apenas tenta 
representá-las? 
eu apenas tento representar 
15 Vc diria q as fanfictions são uma forma de tentar manter uma relação com seu ídolo? Vc gostaria q essa 
relação fosse real? 
Não eu acho que é uma forma de fazer as leitoras pensarem que fossem realidade,e eu queria muito que 
fosse realidade 
16 Qual a importância da imaginação para escrever essas fics? 
Ah eu tenho muita imaginação pra fanfics cada uma que eu escrevo tem temas diferentes,nada igual,até por 
que,tiro ideias de outras fan fics misturada com a minha imaginação fica bem legal,por exemplo a minha 
primeira fic 
17 Como os comentários dos leitores ajudam no desenvolvimento das ideias? 
Ajudam muito falando o que acham,se ta chato,se tem muito hot,que na vdd eu nunca escrevo por que não 
gosto muito e dizendo sua opiniao e criticas sao bem aceitas tbm. Não,isso nunca aconteceu por que minhas 
fanfics são sempre muito elogiadas,só a fic que eu escrevi que tinha morte envolvida que eu parei 
18 Quais recursos você utilizou para divulgar as fanfictions sobre David Luiz? Páginas em site de 
compartilhamento de fanfictions como o Fanfiction.net e outros, grupos no Facebook, Fan pages, blogs, 
grupos em Whats App, Vídeos no youtube etc? Qual a importância da internet para a construção da(s) 
sua(s) história(s)? 
Postei as fanfics no grupo geezers ou David Luiz somos geezers 
19 Romântica, erótica, pornográfica. Você descreveria sua história com alguma dessas características? Por 
quê? 
A primeira que eu fiz foi bastante romântica ,mais a que eu estou fazendo agora não é tanto. Ah eu considero 
pela pessoa do David,eu acho que ele é romantico então eu achei melhor começar assjm. 
20 Você acha que fanfictions com conteúdo romântico, erótico ou pornográfico atraem mais leitores? Por 
quê? 
Eu acho,mais eu não gosto muito. Eh apesar das leitoras imaginarem hots com personagens,elas gostariam 
ds ler. então você acha que as fãs que escrevem hot ficam se imaginando no lugar dos personagens que 
criam? tipo, elas realmente queriam ter aquelas relações com david luz?Acho sim,depente da pessoa acho 
que gostaria sim de ter essas relaçoes com David 
21 Você já escreve histórias do gênero slash? Qual o interesse nesse tipo de história? 
Não sabia que existia. 
22 O que é ser geezer?  
Ah ser geezer foi um momento muito especial na minha vida,por que eu me identifico muito com David, pelo 
jeito brincalhão de ser, ser sério quando e necessario,e coisas assim, e então foi a melhor coisa que aconteceu 
pra mim foi virar geezer 
23 Você participa de alguma campanha para promover David Luiz? 
Sim eu estou participando agora ela se chama Meus Premios Nick 2015, da todo ano,e ano passado David 
ganhou, e esse ano ele ta concorrendo a categoria "joga na gringa" e eu to votandk muito pra que ele ganhe. 
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Entrevista 2 

 
Esta entrevista faz parte de pesquisa de mestrado para o Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia 

(PPGEM) da UFRN. Garantimos que seu nome não será revelado, a menos que você concorde. Agradecemos 

muito a participação! :) 

  

Sexo: ( x ) feminino   (  ) masculino 

Idade: 15 

Profissão:estudante 

Cidade/estado:Goiânia/ Goiás 

Deseja que seu nome seja divulgado? Se sim, nome completo: Laura Luíza Lima 

  

1. Há quanto tempo você escreve e lê fanfictions? Você se considera mais autor(a) ou fã? 

Descobri o mundo das fanfictions em 2012, quando todas aquelas histórias sobre Justin Bieber e One 

Direction estavam super na moda. No final do mesmo ano escrevi minha primeira shortfic ( algo com no 

máximo 20 mil palavras) e não parei desde então. Sou uma SUPER-FÃ, escrevo tudo que qualquer fã tem 

vontade de fazer com o ídolo ( inclusive agarrar) e não passa de uma demonstração de amor. 

2.   Como você conheceu o mundo das fanfictions e o que motivou a começar a escrever? 

A primeira vez que fiz parte de um fã-clube foi no twitter. Várias garotas lotavam a timeline de ‘ímagines’’, 

histórias pequenas com 140 caracteres. Assim conheci o mundo dessas historias fictícias e me apaixonei. 

Sempre gostei de escrever e vi que uma fanfiction era algo que poderia divulgar e ver a reação de outras 

pessoas 

3.   Tem uma ideia sobre mais ou menos quantas fanfics já escreveu? Quais os títulos e em que se 

baseiam (séries, filmes, livros, personagem real – especificar)? 

Acredito que 4, finalizadas e em andamento. Wide Awake ( 2012, Zayn Malik) They wish they could (Niall 

Horan, 2012-2013) Upstairs (2014) Beautiful Now (2015- atualmente) Todas sobre pessoas da mídia 

4.   Se já escreveu fics sobre pessoas reais e histórias originais, qual a diferença entre escrever para 

cada um desses tipos? 

Historias originais dão maior liberdade ao autor pois você pode criar as personagens, dar a elas características 

e atos que é difícil imaginar uma “ celebridade’’ fazendo. Já escrevi originais porem não me sinto confortável 

em postar, tenho medo de não haver uma boa repercussão 

5.   Já dividiu a autoria de alguma história com outra pessoa? Se sim, quais as diferenças entre 

escrever só e em parceria? 

Nunca escrevi junto com outra pessoa. Me sinto melhor quando escrevo sozinha, acho que as ideias se 

desenvolvem melhor. 

6.   Você pode citar o nome da(s) fanfic(s) que você escreveu sobre David Luiz e definir em poucas 

palavras sobre o que tratam? 

Upstairs se trata sobre uma garota de família rica que cresceu nas asas do pai, sendo muitas vezes controlada 

por ele.  Quando se muda para Paris (em busca de inspiração para sua arte) tem de aprender a viver sozinha e, 

muitas vezes tem o comportamento de uma garota mimada. Conhece David Luiz, um de seus vizinhos, e vê 

que a vida é questão de perspectiva.       

Beautiful Now  conta a história de Mel, garota com infância difícil que fugiu de casa para viajar pelo mundo 

sem destino. Conhece David em um bar, fazendo com que ele acredite que ela é sua prima. A historia é sobre 

esse conflito 

7.   Você passa para os personagens que cria alguma característica sua ou que desejaria ter? 

Dou aos personagens características que observo em outras pessoas e acredito serem interessantes para 

desenvolver a historia e que futuramente possam ajudar no romance ou partes engraçadas 

8.   Qual foi a motivação para escrever histórias sobre David Luiz? 

A maior motivação foram aqueles cachos balançando no campo. Assisti todos os jogos desde a Copa das 

Confederações em 2013 e me apaixonei pela pessoa que David é, muitas vezes ficando horas imaginando 

como seria quando o conhecesse. 

9.   Você se considera um(a) fã de David Luiz? Por quê?  

Com certeza sou uma Geezer, admiro muito a pessoa que ele se tornou e percebo o quanto ele muda com o 

tempo ( desde que o conheci). Ele também me mostrou um lado da religião que eu não levava muito a serio e 

vi que nao valorizava coisas muito importantes para a vida. Bônus: passo horas olhando o instagram e twitter 

dele e suspiro a cada novidade. Não me sinto nem um pouco boba por isso. 

10.                 Você também é fã de futebol? Acompanha os jogos e os campeonatos? 

TORÇO MUITO no campeonato francês, não só pelo David, mas por todos os outros jogadores que admiro e 

jogam nos times de lá.  Acredito que esta no espirito de todo brasileiro ter uma ligação com o futebol. 



129 
 

Crescemos vestindo a camisa amarela e valorizando o esporte no país. Afinal, até aqueles que nunca 

chutaram uma bola se sentiram mal com o 7x1. 

11.                 A escrita da(s) fanfiction(s) sobre David Luiz mudou de alguma forma a sua experiência 

com a Copa do Mundo 2014 ou com o futebol? Como e por quê? 

Confesso que a copa de 2014 foi a que  me fez torcer de verdade, pela primeira vez senti  vontade de vencer e 

intrigada com tudo que acontecia. Ao contrário da pergunta, a copa mudou minha relação com  as fanfictions. 

12.                 Quais foram as inspirações para escrever sobre David Luiz? Como e onde buscou as 

informações? 

As inspirações foram o time no qual ele joga internacionalmente e o modo como o imagino ser morar em 

Paris. Ambas das histórias com ele tem muito da história de Paris e sempre gosto de pesquisar sobre outras 

coisas (além do ídolo) e ir mais afundo com o tema. Utilizei principalmente a Wikipédia (salvando vidas 

desde sempre), olhei os prefis dele no instagram, twitter, facebook e assisti um vídeo no youtube que falava 

sobre a vida dele. Além disso também conversei com as outras fãs. 

13.                 Você considera as fanfics sobre David Luz, por serem inspiradas em uma pessoa real, 

mais voltadas para a realidade que fics inspiradas em outras narrativas como Harry Potter? 

Escrever e ler as fanfictions é algo muito maravilhoso por que podemos deixar o David Luiz como jogador de 

futebol ou transforma-lo em um vampiro, lobisomem, etc,etc,etc .É claro que a maioria das autoras escreve 

algo mais parecido com a realidade, porém a imaginação não tem limites quando começamos a escrever. 

14.                 Você poderia afirmar que cria realidades mais desejáveis com suas narrativas ou apenas 

tenta representá-las?  

O que crio é sim algo que sonho em viver. Qual garota não quer conhecer o ídolo e se apaixonar 

perdidamente por ele? Tento também agradar a quem lê as histórias, sempre deixando uma vontade de querer 

ler mais e mais ou de querer estar na pele da protagonista. 

15.                 Vc diria q as fanfictions são uma forma de tentar manter uma relação com seu ídolo? Vc 

gostaria q essa relação fosse real? 

A relação com David se tornou bem mais forte desde que comecei a escrever, às vezes até confundo com a 

personagem que criei ou com o “David” de outras histórias. Tenho muita vontade de conhece-lo porém não 

sinto que possa acontecer uma “história de amor” entre nós. 

16.                 Qual a importância da imaginação para escrever essas fics? 

A imaginação ajuda desde o momento em que as personagens tem que se conhecer, até nos beijos, diálogos e 

coisas mais simples. Fico muito tempo imaginando o que pode acontecer em cada capítulo e depois coloco 

tudo no word, tentando “viajar” o mais longe possível. 

17.                 Como os comentários dos leitores ajudam no desenvolvimento das ideias? 

Os comentários são a melhor parte. Eles me motivam muito a escrever pois posso saber se a história está 

agradável e no que posso melhorar. Sem contar que eles são um sinal de boa divulgação. Acredito que 

lançando um livro você só tem a opinião das pessoas com o trabalho finalizado e, com as fanfics, você pode 

acompanhar o próprio desenvolvimento. As leitoras sempre dão dicas, ideias e pedem para participar da 

história <3 

18.                 Quais recursos você utilizou para divulgar as fanfictions sobre David Luiz? Páginas em 

site de compartilhamento de fanfictions como o Fanfiction.net e outros, grupos no Facebook, Fan 

pages, blogs, grupos em Whats App, Vídeos no youtube etc? Qual a importância da internet para a 

construção da(s) sua(s) história(s)? 

[Sem resposta] 

19.                 Romântica, erótica, pornográfica. Você descreveria sua história com alguma dessas 

características? Por quê? 

Super romântica. Valorizo muito as partes de romance, aquelas que são super bregas e fazem todo mundo 

ficar sonhando acordado. Tento caprichar o máximo e isso acontece por que amo o amor, e amo a ideia de me 

apaixonar perdidamente. 

20.                 Você acha que fanfictions com conteúdo romântico, erótico ou pornográfico atraem mais 

leitores? Por quê? 

Com certeza. Esses conteúdos são o que todos querem ler, além de a maioria das pessoas ter curiosidade de 

como acontece é algo que gostam também de imaginar 

21.                 Você já escreve histórias do gênero slash? Qual o interesse nesse tipo de história? 

Nunca escrevi pois me sinto desconfortável. Já li histórias sobre Larry ( Louis Tomlinson e Harry Styles) 

mas, sempre imaginei como as autoras conseguem colocar tantos detalhes. 

 
Entrevista 3 
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Esta entrevista faz parte de pesquisa de mestrado para o Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia 

(PPGEM) da UFRN. Garantimos que seu nome não será revelado, a menos que você concorde. Agradecemos 

muito a participação! :) 

 

Sexo: (X) feminino   (  ) masculino 

Idade: 24 anos 

Profissão: Designer 

Cidade/estado: Curitiba- Paraná 

Deseja que seu nome seja divulgado? Se sim, nome completo: Marcely Almeida 

 

1. Há quanto tempo você escreve e lê fanfictions? Você se considera mais autor(a) ou fã? 

Leio fanfics desde a minha adolescência. A história não flui se você não se imaginar nela e para isso 

acontecer você é fã, então me considero uma fã que gosta de escrever rsrs. 

2. Como você conheceu o mundo das fanfictions e o que motivou a começar a escrever? 

Como eu disse comecei na minha adolescência, e um dia uma amiga muito fã da mesma banda que 

eu gostava me apresentou, amei e não parei mais. 

3. Tem uma ideia sobre mais ou menos quantas fanfics já escreveu? Quais os títulos e em que se 

baseiam (séries, filmes, livros, personagem real – especificar)? 

Escrevo pouco e leio mais, mas já escrevi 8 histórias. Já escrevi baseado em filmes, músicas e duas 

que partiram das minhas experiências amorosas. 

4. Se já escreveu fics sobre pessoas reais e histórias originais, qual a diferença entre escrever 

para cada um desses tipos? 

Eu escrevo baseado nos meus ídolos, já escrevi do KLB, Luan Santana, One Direction e David Luiz. 

5. Já dividiu a autoria de alguma história com outra pessoa? Se sim, quais as diferenças entre 

escrever só e em parceria?  

Minhas histórias são escritas somente por mim. 

6. Você pode citar o nome da(s) fanfic(s) que você escreveu sobre David Luiz e definir em poucas 

palavras sobre o que tratam? 

Esta em andamento a única fic que escrevi para o David até o momento. Fala sobre um casal David 

e Emanuele que viveram um romance na adolescência, ao longo do tempo eles acabam se separando 

depois de 10 anos se reencontram e revivem um triangulo amoroso já que Emanuele se casou com 

outro. 

7. Você passa para os personagens que cria alguma característica sua ou que desejaria ter? 

É difícil não passar, apenas uma característica. 

8. Qual foi a motivação para escrever histórias sobre David Luiz?  

Foi de imaginar situações com ele kkk 

9. Você se considera um(a) fã de David Luiz? Por quê? 

Depois de assistir um jogo dele, olhei e vi que cabeludo bonitinho no próximo jogo ele se consagrou 

e então fui pesquisar sobre ele. E me apaixonei pelo seu jeito extrovertido e humilde desde então 

não parei de segui-lo. 

10. Você também é fã de futebol? Acompanha os jogos e os campeonatos? 

O mais engraçado é que não sou fã de futebol eu gosto do David e assisto as partidas que ele joga 

kk. 

11. A escrita da(s) fanfiction(s) sobre David Luiz mudou de alguma forma a sua experiência com a 

Copa do Mundo 2014 ou com o futebol? Como e por quê? 

Não mudou porque escrevo pouco sobre o futebol na minha historia. 

12. Quais foram as inspirações para escrever sobre David Luiz? Como e onde buscou as 

informações? 

Na minha historia o David é engraçado e humilde, coloquei  a mesma idade dele e os locais que ele 

morou e mora atualmente, de resto ele tem algumas diferenças do verdadeiro David. 

13. Você considera as fanfics sobre David Luz, por serem inspiradas em uma pessoa real, mais 

voltadas para a realidade que fics inspiradas em outras narrativas como Harry Potter?  

Existem milhares de fics de diferentes seguimentos, vai muito da autora. Eu gosto de ler as que se 

aproximam da realidade. Mas já vi uma sobre o David que era mais fantasiosa. 
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14. Você poderia afirmar que cria realidades mais desejáveis com suas narrativas ou apenas tenta 

representá-las? 

Tento me sentir na “cena” para que possa passar mais realidade possível. 

15. Qual a importância da imaginação para escrever essas fics? 

Pra mim e acho que para todas é de total importância. Se não me imaginar nela não existe fanfic. 

16. Como os comentários dos leitores ajudam no desenvolvimento das ideias? 

Nas ideias não ajuda mas sim em continuar a historia. 

17. Quais recursos você utilizou para divulgar as fanfictions sobre David Luiz? Páginas em site de 

compartilhamento de fanfictions como o Fanfiction.net e outros, grupos no Facebook, Fan 

pages, blogs, grupos em Whats App, Vídeos no youtube etc? Qual a importância da internet 

para a construção da(s) sua(s) história(s)? 

Apenas instagram e facebook. A história do David saiu mais de músicas e de um livro. Mas a 

internet é fundamental para as histórias serem divulgadas. 

18. Romântica, erótica, pornográfica. Você descreveria sua história com alguma dessas 

características? Por quê? 

Romântica e erótica. Por que são as que eu gosto de ler.  

19. Você acha que fanfictions com conteúdo romântico, erótico ou pornográfico atraem mais 

leitores? Por quê? 

Porque muitas fãs principalmente adolescentes gostam de se imaginar em uma cena romântica até 

mesmo erótica com o seu ídolo. 

20. Você já escreve histórias do gênero slash? Qual o interesse nesse tipo de história? 

Sinceramente ainda não li nenhuma. 

 

Entrevista 4 

 

Entrevista – autoras de fanfictions de David Luiz 

Esta entrevista faz parte de pesquisa de mestrado para o Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia 

(PPGEM) da UFRN. Garantimos que seu nome não será revelado, a menos que você concorde. Agradecemos 

muito a participação!  

Sexo: (x) feminino ( ) masculino 

Idade: 14 

Profissão: Estudante 

Cidade/estado: Goiânia/Go  

Deseja que seu nome seja divulgado? Se sim, nome completo: 

Maria Eduarda Amaral  

1. Há quanto tempo você escreve e lê fanfictions? Você se considera mais autor(a) ou fã? 

Mais fã 

2. Como você conheceu o mundo das fanfictions e o que motivou a começar a escrever? 

[Sem resposta] 

3. Tem uma ideia sobre mais ou menos quantas fanfics já escreveu? Quais os títulos e em que se 

baseiam (séries, filmes, livros, personagem real – especificar)?  

Foram três, Mais que amizade, Love at first sight, Romance em Paris. Todas falavam sobre o David Luiz, 

envolvendo dentro da historia alguns outros jogadores, cada uma um tipo de romance diferente 

4 Se já escreveu fics sobre pessoas reais e histórias originais, qual a diferença entre escrever 

para cada um desses tipos?  

[Sem resposta] 

5 Já dividiu a autoria de alguma história com outra pessoa? Se sim, quais as diferenças entre 

escrever só e em parceria?  

Nunca dividi...  

6 Você pode citar o nome da(s) fanfic(s) que você escreveu sobre David Luiz e definir em poucas 

palavras sobre o que tratam?  

Mais que amizade_ Mel descobri que é adotada e acaba conhecendo o David, que a ajuda a encontrar quem 

são seus verdadeiros pais e dentre isso eles acabam se apaixonando... Love at first sight_ Nat não acredita em 

sua propria beleza e dedica todo o seu tempo ao estudo, ate conhecer David Luiz, que acaba lhe apresentando 

um mundo novo... Romance em Paris_ Gabi é uma adolescente revoltada, que se muda para Paris contra a 
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sua vontade, e acaba conhecendo David Luiz, o pai não aceita a filha namorar com um jogador de futebol, 

mas ela esta disposta a fazer de tudo por este amor... 

7 Você passa para os personagens que cria alguma característica sua ou que desejaria ter?  

Às vezes... 

8 Qual foi a motivação para escrever histórias sobre David Luiz?  

Sou super fã dele, e as vezes me imagino no lugar de algumas personagens de fic. 

9 Você se considera um(a) fã de David Luiz? Por quê?  

Sim. Admiro muito a pessoa que ele é, a forma como ele leva a vida, o excelente jogador de futebol que ele é 

e eu o amo de mais. 

10 Você também é fã de futebol? Acompanha os jogos e os campeonatos?  

Sim.  

11 A escrita da(s) fanfiction(s) sobre David Luiz mudou de alguma forma a sua experiência com a 

Copa do Mundo 2014 ou com o futebol? Como e por quê?  

Sim, gosto de trazer um pouco de realidade para as fic's, então sempre acompanho os jogos, para descreve-

los alguns, caso eu coloque algum campeonato na fic... 

12 Quais foram as inspirações para escrever sobre David Luiz? Como e onde buscou as 

informações?  

As vezes vinha da minha imaginação, ou as meninas que acompanhavam davam dicas e idéias.  

13 Você considera as fanfics sobre David Luz, por serem inspiradas em uma pessoa real, mais 

voltadas para a realidade que fics inspiradas em outras narrativas como Harry Potter?  

Sim 

 

14 Você poderia afirmar que cria realidades mais desejáveis com suas narrativas ou apenas tenta 

representá-las? 

[Sem resposta] 

15 Vc diria q as fanfictions são uma forma de tentar manter uma relação com seu ídolo? Vc 

gostaria q essa relação fosse real?  

Sim. Sim. 

16 Qual a importância da imaginação para escrever essas fics?  

Tem que ter uma imaginação fértil, para surpreender quem esta lendo e deixar a história mais interessante.  

17 Como os comentários dos leitores ajudam no desenvolvimento das ideias?  

As críticas sempre são boas, tanto positivas quanto nehativas, assim é uma forma de você progredir. 

18 Quais recursos você utilizou para divulgar as fanfictions sobre David Luiz? Páginas em site de 

compartilhamento de fanfictions como o Fanfiction.net e outros, grupos no Facebook, Fan 

pages, blogs, grupos em Whats App, Vídeos no youtube etc?  

Em um grupo do Whatsapp. A internet ajuda a manter contato com pessoas que você não conhece 

pessoalmente assim você pode pedir opinião para a pessoa...  

19 Romântica, erótica, pornográfica. Você descreveria sua história com alguma dessas 

características? Por quê?  

Romântica. Não gosto de coisas pornograficãs. 

20 Você acha que fanfictions com conteúdo romântico, erótico ou pornográfico atraem mais 

leitores? Por quê?  

Sim, ler um bom romance é bom, acho que e o gênero que todo mundo gosta. 

21 Você já escreve histórias do gênero slash? Qual o interesse nesse tipo de história? 

[Sem resposta] 

22 Você se considera uma geezer? Por quê? 

Sim, porqeu sinto um enorme amor pelo David, um amor puro, q so fã sabe com é e não sou fã dele apenas 

pela beleza, mas sim pelo caracter dele, pela história, pela humildade e pelo enorme talento no futebol... 

 

As que não respondi hee porque não soube direito a resposta. 

 

Entrevista 5 
 

Esta entrevista faz parte de pesquisa de mestrado para o Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia 

(PPGEM) da UFRN. Garantimos que seu nome não será revelado, a menos que você concorde. Agradecemos 

muito a participação! :) 

 

Sexo: ( x ) feminino   (  ) masculino 

Idade:  23 
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Profissão: Escritora 

Cidade/estado: Upanema/ Rio Grande do Norte 

Deseja que seu nome seja divulgado? Se sim, nome completo: Fernanda Gonçalves Medeiros 

 

1. Há quanto tempo você escreve e lê fanfictions? Você se considera mais autor(a) ou fã? 

Na verdade eu comecei a escrever fanfics antes de saber o que elas eram. Depois, com acesso à 

internet, eu descobri e comecei a ler algumas. Isso já faz onze anos. E eu acho que me considero 

mais autora, porque adoro escrever esse tipo de história. 

2. Como você conheceu o mundo das fanfictions e o que motivou a começar a escrever? 

Navegando pela rede à procura de notícias sobre os próximos filmes de Harry Potter, eu me deparei 

com histórias ficcionais escritas por fãs da série, como eu, que eram as fanfictions. Eu li algumas e 

via que o pessoal escolhia casais improváveis e fazia histórias que gostariam que fossem reais, ou 

que tivessem acontecido naquele universo. Eu escrevi as primeiras fanfics nesse universo de Harry 

Potter, e vi que não era a única a fazê-lo quando descobri as outras histórias, mas nunca cheguei a 

compartilhar na internet. Já no Orkut, um tempo depois, eu descobri algumas comunidades da banda 

Linkin Park (sou fã) e entre essas comunidades estavam as de Fanfiction. Lá eu comecei a dividir 

algumas histórias que criei com os integrantes da banda. 

3. Quantas fanfics você já escreveu? Quais os títulos e em que se baseiam (séries, filmes, livros, 

personagem real – especificar)? 

Nossa, que pergunta difícil. Eu não sei quantas escrevi. Já escrevi sobre integrantes de bandas que 

eu gosto como Linkin Park, Avenged Sevenfold, My Chemical Romance. Também já escrevi sobre 

livros que eu gosto como Harry Potter, Senhor dos Anéis. Já escrevi histórias a partir dos contos de 

fada da Disney. E sobre futebol. Provavelmente, já escrevi mais de 50 fanfics. A primeira que eu 

escrevi foi: The First Girl, e a última que eu escrevi foi a Diário de uma iniciante em Champions 

League. As que eu mais gostei de escrever foram The Fantasy, My December, A Princesa dos 

Mares, Diário de uma vida abortada, Durma bem meu anjo, Rosa do Deserto e A Ilha das Brumas. 

Todas elas do gênero suspense, algumas delas com elementos sobrenaturais e de fantasia como 

fantasmas, sereias, elfos e afins. A mais importante foi a Triângulo de 4 Lados, que se transformou 

em livro e já está aí nas livrarias em todo o Brasil.  

4. Se já escreveu fics sobre pessoas reais e histórias originais, qual a diferença entre escrever 

para cada um desses tipos? 

Para mim não há tanta diferença entre escrever sobre pessoas reais ou histórias originais, porque, no 

fim das contas, tudo é ficção. Sendo assim, temos liberdade de pensar o universo da história, seja ela 

totalmente autoral, ou baseada em uma pessoa real. Acho que um ponto que difere uma da outra é 

que quando estamos escrevendo uma fanfic, sempre tentamos pensar em como a pessoa se 

comportaria, todo o histórico dela já existe e está pronto. Assim a liberdade de criação é contida, 

porém, podemos usar a imagem da personalidade que quisermos e utilizar um recurso que se chama: 

OOC - Out Of Character. Nesse caso utilizamos a imagem da pessoa real, somente, e criamos uma 

história completamente diversa. 

5. Já dividiu a autoria de alguma história com outra pessoa? Se sim, quais as diferenças entre 

escrever só e em parceria? 

Há um motivo para que eu fale "escrevemos", "pensamos", "utilizamos". Eu escrevo em parceria há 

quase dez anos com uma amiga que conheci na comunidade de fanfictions do Linkin Park. Adelina 

e eu tomamos gosto pela escrita e decidimos o que faríamos da vida a partir disso. Hoje somos 

escritoras por profissão, e temos um livro, Triângulo de 4 Lados, que foi lançado em maio desse 

ano. 

Sobre as diferenças entre escrever sozinho e escrever em parceria, quando escrevo sozinha, eu não 

recebo influências de outros olhares e de outras experiências, e sinto que isso não só limita meu 

potencial de criação, como diminui a diversificação de personalidade entre as personagens que crio. 

Não digo que não posso fazer uma história sozinha, mas creio que ela fica mais rica quando escrevo 

em parceria. 

6. Você pode citar o nome da(s) fanfic(s) que você escreveu sobre David Luiz e definir em poucas 

palavras sobre o que tratam? 

Escrevemos três fanfics sobre o David. Diário de uma iniciante em copa do mundo, que é a história 

de uma jornalista de um canal de esportes que acompanhará a Copa do Mundo como correspondente 

para notícias da seleção brasileira e que conhece o David Luiz, zagueiro da seleção, no meio do 

caminho. Diário de uma iniciante em Champions League, que é a segunda temporada dessa mesma 

fanfic. A terceira se chama Revenge e nela o David era um nobre da aristocracia europeia no século 

XVIII que teve a família inteira aniquilada por uma ordem de vampiros, e só restaram David e seu 
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irmão. Os dois foram transformados em vampiros. Enquanto David passa 400 anos tentando levar 

uma vida mais próxima do normal, com o desejo de vingança somente pelo clã que matou sua 

família, o irmão dele culpa David pelo que aconteceu e tenta se vingar dele, aliando-se a pessoas 

perigosas para conseguir destruir David.  

7. Você passa para os personagens que cria alguma característica sua ou que desejaria ter? 

Acho que não há como não há como escapar de escrever alguma característica sua nos personagens 

que você cria, porque é algo que surge de você. Então, por vezes, imprimo características minhas 

nos personagens que escrevo. Porém, devo confessar que algumas outras características são as que 

eu desejaria ter. Por exemplo, o fato de ser medrosa faz com que eu goste de personagens corajosos. 

8. Qual foi a motivação para escrever histórias sobre David Luiz?  

Aaah! É autoexplicativo! Olha o David! Ele não é fofo?! Você não tem vontade de abraçar aquele 

cabeludo? kkkkk Brincadeira. Minha motivação para escrever sobre o David foi: Sou fã de futebol, 

sou fã dele, gosto de escrever, vou escrever sobre ele. Foi mais ou menos assim. kkk 

9. Você se considera um(a) fã de David Luiz? Por quê? 

Conheci o David quando ele começou a jogar pelo Chelsea, na temporada em que o time ganhou a 

Champions League. Ele era um zagueiro brasileiro em um time pelo qual eu torcia, então... Gostei 

dele. Ele tinha um jeito desengonçado de correr, e aquele cabelão que se destacava em campo. kkkk 

Além disso, ele tinha uma postura forte quando jogava, e tinha umas tiradas espetaculares de bola. 

Eu gostava do jeito como ele se comportava em campo e do jogo u7yjdele. Mas nessa época as 

meninas só falavam que jogador bonito era David Beckham, Kaká, a seleção da Espanha e afins. Aí, 

eu nunca cheguei a falar sobre o David, porque sabia que ia ser linchada, porque ele não é bem um 

exemplar de beleza clássica, né? Convenhamos kkk. Até o dia em que eu pensei: Ah, dane-se. Livre 

estou! Livre estou! kkk 

10. Você também é fã de futebol? Acompanha os jogos e os campeonatos? 

Sim! Gosto muito de futebol! Acompanho campeonatos, tabelas, jogos. Sempre que posso. Gosto da 

Premier League, torço pelo Chelsea, e do campeonato espanhol, torço pelo Real Madrid. 

Acompanho o campeonato francês, torço pelo PSG e Ibrahimovic é Deus. Também acompanho a 

Champions League. No Brasil eu vejo o Brasileirão e a Copa do Brasil. A Libertadores é legal, mas 

o Flamengo não teve últimas boas campanhas, então... Sou uma rubro-negra que sofre de vez em 

quando. kkkk E sim! Adoro Copa do Mundo! Assisto desde 98. Acordei muitas madrugadas pra 

acompanhar o Brasil em 2002 e me apaixonei pelo Lukas Podolski em 2006, confesso. kkk 2010 eu 

não contava com a astúcia da Holanda no segundo tempo contra o Brasil... E 2014, bem... 

Sentimentos conflitantes de saudade da copa das copas e tristeza pelo 7-1. kkk 

11. A escrita da(s) fanfiction(s) sobre David Luiz mudou de alguma forma a sua experiência com a 

Copa do Mundo 2014 ou com o futebol? Como e por quê? 

Bem, mudou minha experiência só no sentido de que eu e a Adelina registramos muitos momentos 

dos jogos e da campanha do Brasil na Copa. Acontece que a fanfic que escrevemos, Diário de uma 

iniciante em Copa do Mundo, conta a história dessa jornalista na Copa, e queríamos fazer uma 

história mais próxima da realidade, então passei dias acompanhando todas as entrevistas e todos os 

momentos registrados do David, do Brasil e de todos os jogos da Copa. Havia dias em que eu via 

todos os jogos da primeira fase e quando eles terminavam, eu só queria comentar sobre eles, até o 

ponto de meu namorado me pedir pra parar de falar em futebol kkk. Nas outras copas eu via os 

jogos do Brasil e os mais importantes. Nessa copa eu vi até Irã e Nigéria. Vi tudo. Fiquei obcecada, 

mas é uma experiência que eu vou levar pro resto da vida. 

12. Quais foram as inspirações para escrever sobre David Luiz? Como e onde buscou as 

informações? 

Entrevistas, principalmente, e coisas que ele próprio fala sobre si. O modo como ele fala, as histórias 

que ele conta sobre a vida dele, sobre as pessoas ao seu redor, sobre suas experiências e o que ele 

releva sobre seu caráter. Foram muitas noites no YouTube em busca de informações em vídeo. 

Assim, descobri que além de um bom jogador, David é um ser humano admirável. 

13. Você considera as fanfics sobre David Luiz, por serem inspiradas em uma pessoa real, mais 

voltadas para a realidade que fics inspiradas em outras narrativas como Harry Potter?  

Dependendo do contexto no qual o David for inserido, a história pode ser tão inusitada quanto Harry 

Potter. O bom de criar uma história ficcional é que podemos levar a realidade para qualquer lugar no 

mundo. Somente o mundo real nos impede de voar, mas quando escrevemos, o mundo real passa a 

ser o mundo ideal para nós. Claro que, depende do contexto. Diário de uma iniciante em Copa do 

Mundo é uma história voltada para a realidade, mas não é uma regra. Revenge, outra fanfic nossa, é 

uma história de fantasia com vampiros, e é com o David. 
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14. Você poderia afirmar que cria realidades mais desejáveis com suas narrativas ou apenas tenta 

representá-las? 

Absolutamente. Como já escrevi um punhado de histórias, muitas delas são de realidades desejáveis. 

Sonhos meus. Outras delas não são meu objetivo de vida, porém, o que faz a criação ser mais 

interessante é justamente imaginar todas as possibilidades possíveis, não somente as que desejamos. 

Gosto de pensar que tenho liberdade para criar qualquer mundo, e modificá-lo quando e como eu 

quiser, sem precisar importar-me com qualquer impedimento. A anarquia da imaginação é um 

presente que recebemos junto com a inteligência. 

15. Qual a importância da imaginação para escrever essas fics? 

Toda! Sem imaginação nenhuma história se desenvolve. É a partir da imaginação que se criam as 

mais diferentes formas de pensar e agir e os mais diversos mundos. Sem imaginação é impossível 

criar uma boa história, não só em fanfics, mas em qualquer história. Um autor sem imaginação é 

inimaginável, com o perdão do trocadilho. kkk 

16. Como os comentários dos leitores ajudam no desenvolvimento das ideias? 

O feedback dos leitores é importante para que saibamos os pontos fortes e fracos da história que 

criamos. O olhar de outra pessoa sobre nossa história, e eu creio já ter falado isso antes, nos dá uma 

abertura para pensar com diversos pontos de vista. Os comentários nos ajudam a encaixar ideias, 

desenvolvê-las e nos mostra o que é melhor, e o que devemos mudar, ou caprichar mais. É 

enriquecedor. Sempre fomos abertas para as críticas, desde que feitas de maneira consciente e com 

respeito, e eu sempre prefiro a crítica ao elogio, porque o elogio ilude, e a crítica me faz querer 

buscar a perfeição. 

17. Quais recursos você utilizou para divulgar as fanfictions sobre David Luiz? Páginas em site de 

compartilhamento de fanfictions como o Fanfiction.net e outros, grupos no Facebook, Fan 

pages, blogs, grupos em Whats App, Vídeos no youtube etc? Qual a importância da internet 

para a construção da(s) sua(s) história(s)? 

Para a divulgação da fanfic criamos uma página no Facebook para ela, além de um grupo no 

Whatsapp e um canal no YouTube. O retorno é ótimo e diversifica nosso potencial! 

Como nativa da geração Internet, posso dizer que ela foi a ferramenta mais importante para divulgar 

meu trabalho e meu sonho, desde o começo, quando eu ainda era uma criança solitária que me 

refugiava em histórias imaginárias para sentir-me rodeada pelos personagens que criava. Na internet 

eu conheci a Adelina, com quem criei um vínculo de amizade, que hoje virou uma irmandade, e foi 

por meio da internet que conseguimos realizar nosso sonho de publicar um livro -que seja o primeiro 

de muitos-. Além disso, a internet, quando usada de forma consciente, abre seus olhos para a 

dimensão infinita da construção da humanidade. O mundo é um lugar gigantesco, e possui ainda 

mais grandeza  na criação humana. Por causa da internet, eu descobri que o mundo é um lugar o 

qual eu quero desbravar. 

18. Romântica, erótica, pornográfica. Você descreveria sua história com alguma dessas 

características? Por quê? 

Bem... Posso responder: Nenhuma delas? kkkk Se eu tivesse que escolher, seria romântica, porém, a 

Diário de uma iniciante em Copa do Mundo é uma comédia romântica, não é só um romance. Ela é, 

em seu princípio, uma comédia que mostra um envolvimento amoroso entre uma jornalista e um 

jogador de futebol. Não quisemos nada erótico ou pornográfico porque não gostamos de escrever 

essas partes, entende? Queríamos uma história leve, para todos os públicos, de todas as idades.   

19. Você já escreve histórias do gênero slash? Qual o interesse nesse tipo de história? 

Sobre o gênero Slash eu tenho uma história engraçada. A primeira vez em que tive contato com uma 

fanfic nas comunidades do Orkut, foi com uma fanfic Slash, ou Yaoi. A maioria das histórias lá 

eram desse gênero e eu me assustei, inicialmente, por causa do teor do texto e das coisas que as 

meninas e meninos escreviam. Por isso criei uma certa resistência ao gênero, inicialmente. Depois 

de um tempo, pensei em me aventurar por essa área, escrevi uma fanfic drabble, que é um texto de 

100 palavras, slash. 

Quando comecei a imaginar histórias assim, vi que elas eram iguais às histórias hetero. Era o mesmo 

tipo amor entre duas pessoas e não havia diferenças, exceto pela orientação sexual. Então escrevi 

uma One Shot, que é um fanfic de um capítulo só. Eram duas laudas, mas não era uma história 

muito romântica. Então não escrevi mais sobre esse gênero. Porém, se gostar do enredo e da escrita, 

eu leio. Não tenho qualquer preconceito, afinal, elas são fanfictions, e eu amo fanfics. 
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Entrevista 6 

Presencial, com Fernanda Medeiros  

Mossoró-RN, 30 de janeiro de 2016 

1 Você conheceu as fanfics procurando informações sobre Harry Potter, foi isso? 

Foi sobre banda, na verdade. Sobre banda e Harry Potter. As coisas que eu gostava na época. Eu gostava de 

rock e gostava de Harry Potter. E daí eu comecei a procurar. Eu encontrei de Harry Potter e comecei a ler de 

Harry Potter e de banda de rock eu comecei a escrever. Fanfic mesmo, assim que eu conheci, percebi que eu 

já escrevia fanfic sem saber que era fanfic. Isso foi de Harry Potter. Eu gostava muito na época. Era o filme 3 

ou o 4. Eu via a história acontecendo e queria escrever sobre aquilo também. Eu comecei a escrever histórias 

que não tinham nada a ver. Eu usava os personagens, mas não tinham nada a ver. Eu não sabia que eram fanfics. 

Aí uma dia eu procurando na internet coisas, na internet, né? Aí eu encontrei as fanfics aí eu disse: ah, eu já 

escrevo isso.  

2 Livros, você sempre gostou de ler? 

Sim, eu sempre gostei. Eu acho que eu aprendi a ler e comecei a ler. Foi assim. 

3 Em uma das divulgações do livro “Triângulo de 4 lados você diz que é professora, não é isso? 

É. Eu dou aula, sou professora. Dou aula pra cursinho e ano passado eu ensinei Português e Inglês em uma 

escola, em Upanema. Eu sou formada em Direito. Mas assim, não é que “meu objetivo é ser professora”. É que 

eu ainda não consegui passar em um concurso, aí por enquanto eu vou fazendo isso. Me formei na UERN. 

[Entrevistada entrega uma edição do livro “Triângulo de 4 Lados”, publicado pela D’Plácido Editora, de Minas 

Gerais.] 

4 Como foi o processo para a publicação? Vocês quem procuraram a editora? 

A gente procurou muito. A gente passou 2 anos procurando a editora. A gente mandou pra várias editoras, só 

que, pra novos autores, eles têm uma política de não arriscar muito na publicação. Então eles pedem pra gente 

arcar com os custos de edições, produção de capa, impressão, pra gente arcar. Algumas editoras aceitaram o 

livro, disseram que a história era boa e tal, mas pediram de 3 a 16 mil reais. A gente não tinha condições de 

bancar isso aí. A gente encontrou essa editora com um amigo nosso, Augusto, que é autor dessa editora também, 

aí ele falou que ia tentar, que ia falar com o produtor lá da editora pra ver o que rolava. Porque nessa editora a 

gente não arcou com os custos. Aí eles gostaram da ideia, a gente disse que ia investir pesado na divulgação 

pra vender tal e eles aceitaram, eles compraram a nossa ideia.  

5 Mas foi bem legal para eles, não é? As vendas? 

É, já acabou a primeira edição, que teve 1.500 livros e vendeu nos 7 primeiros meses, e agora vai fazer a 

impressão da segunda edição, que são mais 1.500. E a gente também está escrevendo a segunda edição, porque 

é uma trilogia. O próximo deve sair em abril e acho que a segunda edição também. Eu não sei como é que vai 

ser porque precisam imprimir o outro livro lá, aí acho que eles vão imprimir junto pra diminuir os custos da 

impressão na gráfica. Aí eu acho que devem sair na Bienal de BH.  

6 Eu percebi que muita gente que lê as fics vai atrás do livro, não é? É como se elas virassem fãs 

de vocês. 

É. Elas vão. Na verdade, as primeiras pessoas que compraram o livro foram nossas leitoras da fanfic.  

7 Vocês mantêm relação com as leitoras de conversar? Tem alguma de quem você tenha se 

tornado amiga? 

Na maioria das vezes e principalmente nas fanfics hoje, antigamente não existia muito, a gente trocava MSN 

e conversava pelo computador, só que hoje tem esse negócio de Whats App, aí as meninas pegam o número e 

a gente faz grupo no Whats App da fanfic, tem o grupo da Fic que é “Nescau de Garrafinha”, e as meninas 

conversam lá, interagem, e a gente também. A gente faz “saiu um capítulo novo”, aí coloca no grupo.  

8 Pra divulgar a fanfic você comentou que foram usados grupos no Facebook, Whats App, vocês 

também fizeram vídeos, não foi isso? 

Eu fis 2 trailers. Não que eu seja a hacker da edição de vídeo. Eu fiz o trailer da primeira temporada pro pessoal 

que queria ler a segunda temporada, mas não queria ler a primeira ou para o pessoal se interessar pela segunda 

eu fiz o trailer da primeira temporada. Da última vez que eu olhei tinham 500 e poucas visualizações.  

9 Quando você estava escrevendo a primeira temporada vocês já pensavam em escrever a 

segunda? 
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Não. A gente acabou decidindo fazer a segunda temporada da Diário depois que as leitoras pediram para 

continuar a história e tal. Aí a gente pensou “dá pra prolongar a história, é só fazer uma coisinha aqui”. Aí a 

gente fez um ajuste de roteiro pra criar um novo plot. 

10 Você acha que dividir a história em temporadas – o livro também é dividido em uma trilogia – 

ajuda a manter a relação com os leitores? 

Ajuda. Ajuda, mas é que assim. Se a gente deixasse tudo em uma temporada só ia parecer duas histórias em 

uma só. Aí a gente quis dividir por isso, mas podia ser uma história só. Quanto ao livro, a gente já pensou nele 

como uma trilogia por uma questão de formato da narração. Porque esse livro, ele é predominantemente narrado 

pela personagem principal, a Sara. E os próximos livros eles vãos ser narrados pelos outros personagens 

principais.  

11 Vocês estudam narrativa ou vai de ler mesmo para construir as suas? 

Não. Eu, principalmente, por ser professora de redação, estudo muito o gênero narrativo. Eu brinco que, nos 

meus horários vagos, em vez de eu estar fazendo qualquer outra coisa, eu pesquiso muito, porque eu gosto de 

ler sobre isso. Eu pesquiso sobre os gêneros textuais. Eu pesquiso muito. O vocabulário e até mesmo a 

construção de texto e tal. Já fiz curso online dessas coisas. 

12 Seus alunos sabem que você escreve? 

Sabem. Algumas meninas leem, outras meninas leem e querem escrever e pedem pra eu corrigir. Algumas 

querem que eu ajude a divulgar, porque eu tenho muitos seguidores no site e as meninas gostam, as que gostam 

de ler. Têm umas meninas que param na rua e falam: “cadê o capítulo, você ainda não postou!”. “Per’aí, estou 

fazendo ainda”.  

13 Rola algum preconceito sobre você escrever fanfic? 

Eu não deixo! Eu não ligo muito para quem fala essas coisas não. A pessoa está pagando minhas contas? Não? 

Então não tem nada a ver comigo. Nada a ver e eu não deixo falar. Se começa a falar eu: hãrrã, beleza.  

14 Vocês acham que chegaram no livro com a fanfic? Porque você e a Adelina, as autoras, se conheceram 

escrevendo uma fic, não foi isso? 

Sim. A gente se conheceu através da fanfic que se transformou neste livro. Era uma fanfic. A gente transformou 

em livro. Se tornou uma produção. Era um hobby que se tornou uma produção. É disso que a gente quer viver 

um dia. Hoje não dá porque a gente ainda tá começando. No começo a gente não ganha nada, a gente só gasta, 

só tem trabalho, dor de cabeça, noite sem dormir, mas nós duas queremos viver disso.  

15 Sobre as fanfics que você escreveu, você se considera fã de quem você escreveu? 

O Linking Park foi assim. Foram as primeiras bandas que eu tive contato quando eu conheci rock foi o Linking 

Park e o Evanescence e foi com eles que eu comecei a escrever fanfic porque eu era fã. [Primeiro veio o fã, 

depois a escritora]. E Harry Potter também, foi a mesma coisa. Sou muito fã de Harry Poter e de David Luiz 

também, porque eu gosto muito de futebol e eu achava ele legal. Aí na verdade a gente não ia escrever uma 

fanfic, a Diário não ia ser uma fanfic. A gente aproveitou que era ano de Copa, tal, faltavam 100 dias pra Copa, 

eu estava muito ansiosa porque eu gosto muito de futebol, aí eu falei pra Adelina: eu queria escrever um livro 

desse mundo do esporte que eu acho que ia ser legal. Aí a gente começou a escrever aí depois de uns 3 ou 4 

capítulos, a gente percebeu, quer dizer, eu percebi, que o personagem era o David Luiz porque eu era autora 

de fanfic em mim. Aí eu disse: Dedê, vamos fazer o seguinte, em vez de publicar isso como livro, já que o 

Brasil não ganhou a Copa, já que o Brasil perdeu de 7x1, vamos transformar em fanfic, vamos fazer com o 

David aí a gente divulga lá, eu acho que tem um pessoal que está lendo.  

16 Vocês já tinham visto alguma fanfic de jogador? 

Não, eu não sabia que o pessoal fazia fanfic de jogador. Eu achava que só eu era retardada a esse ponto, mas 

não. E David Luiz, no site que eu posto, o Spirit, é uma das pessoas que tem mais. A gente achou estranho. Na 

verdade, eu queria fazer uma sobre Edson Beraldi [ator] porque, né? Mas aí a gente já estava experimentando 

essa história aí ficou. E nunca pensei que ia ter tanta gente lendo fanfic sobre David Luiz.  

17  A personagem principal da Diário tem o seu nome. Qual a relação? 

Não tem nada a ver comigo. Todo mundo pergunta: ah, é você? Ou Fernanda, foi por sua causa? Não! Não fui 

eu que escolhi o nome da personagem nem a personalidade dela não tem nada a ver comigo. A Adelina que 

escolheu o nome. “Acho que combina com Fernanda”. Aí todo mundo acha que é por minha causa, mas não é.  

18 E o fato dela ser jornalista? Teve alguma motivação especial? 

A gente só queria que fosse uma coisa que tivesse a ver. Como é que alguém assim do nada ia chegar pro David 

Luiz de uma maneira mais original, porque normalmente é assim: aquela menina era fã, os 2 saíram, se 

conheceram, se beijaram, casaram, tiveram filho. São assim todas as fanfics. Não, não dá não pra fazer assim. 

Vamos pegar uma pessoa que acompanhe a seleção aonde ela for, porque aí vai ter mais como a gente criar. 
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Uma jornalista! A gente pensou: quem é que está sempre em todos os hotéis que a Seleção está? Fernanda 

Gentil. Ela está o tempo todo lá. Então pronto. Vamos colocar ela sendo jornalista. A Fernanda da fic ela é fã 

de Sandy e Junior também igual a Fernanda Gentil. Como ela é gente boa, eu fico seguindo ela no Instagram, 

aí ela fica postando coisa de Sandy e Junior.  

19 Vocês se referem a muitos acontecimentos reais na fanfic, inclusive citando links de notícias. Por 

quê? 

Desde que a gente teve a ideia de fazer a fanfic a gente pesquisou sobre... Eu pesquisei. Eu pesquisei sobre 

jornalismo pra saber como aconteciam as coisas na zona mista, tal. Tinha que pesquisar sobre isso aí eu acabei 

vendo dados sobre as matérias e aí eu fui: tá, o jogo contra o Chile aconteceu no dia 27 de junho e aí a gente 

foi montando desse jeito. Aí na verdade a gente escreve o roteiro da fic hoje de uma forma que, assim, a 

realidade que pauta o que que vai acontecer. Aí o último capítulo vai ser o jogo do PSG contra o Chelsea, que 

o PSG ganhou porque no próximo jogo o PSG ia perder. A gente tem que fazer um final feliz! Até o David 

Luiz fez um gol nesse jogo, aí não, vamos terminar nesse jogo. Ele fazendo um gol e ganhando o jogo tal. Aí 

a gente assim. Eu como fã pesquisava muito sobre ele. Eu era stalker. 

20 Você se considera uma geezer [como se denominam os integrantes do fandom de David Luiz]? 

Geezer é o fandom. Hoje não. Já fui. David Luiz é muito legal, o que estraga é o fandom, porque as meninas 

são muito loucas e eu não tenho paciência. Na verdade, não é que elas sejam loucas, elas são adolescentes, com 

essa idade de 13-14 anos que foi quando eu comecei também, mas elas são meio loucas. A namorada dele, a 

Sara, elas falam muito mal dessa menina. Aí eu acho que teve tanta treta já, tanta briga desse povo que eu, 

deixe quieto.  

21 E sobre a história da Diário, o que faz a Fernanda bombar é a história pessoal dela na internet, 

não é? 

É. Na verdade, o que fez ela fazer sucesso na fic, o que fez ela fazer sucesso na internet lá, era justamente os 

textos pessoais que ela colocava a opinião dela dentro das análises que ela fazia. Teve uma que acho que foi a 

que eu mais ri escrevendo foi a que ela dizia que o pessoal que estava assistindo o jogo da Copa nunca tinha 

enfrentado uma fila do SUS aí estava reclamando de uma fila bem pequenininha que tinha no MC Donald’s do 

estádio. 

22 Tinham algumas questões sociais na história, não era? 

Em vários momentos a gente coloca. Na verdade, eu pesquisei qual era a opinião principalmente de David, 

qual era a opinião dele sobre vários assuntos. Daí eu escrevi o texto em cima da opinião dele. A questão dele 

com religião. A narrativa dele é muito voltada pra religião, pros princípios cristãos, e aí eu pautei isso em cima 

do que ele pensa. Muita gente pensa que a gente só escreve que a gente só sente a opinião da gente, mas na 

verdade eu acho que a gente precisa escrever o personagem a partir da opinião do personagem porque pra ele 

criar uma identidade própria ele precisa de uma personalidade própria. Aí a gente fez assim: David é mais 

religioso, é mais explosivo, é mais impaciente. A Fernanda ela é mais desligada da religião porque a família 

dela mudou muito de ação aí ela tem valores diferen..., não que sejam diferentes, mas por origens diferentes 

das de David, aí eu acho que é um dos diferenciais da fic, porque o pessoal lê é porque os personagens deles 

são muito diferentes de personalidade, aí parecem mais reais. A gente pega muita postagem do instagram dele. 

23 A Fernanda fica famosa na internet, mas vai para o programa da Regina Casé, tem o William 

Bonner como ídolo. Por quê? 

Eu acho que é porque assim, a mídia, a mídia da internet ela é muito independente, a importância dela hoje se 

equivale à TV, mas a gente sabe que quando alguma coisa bomba muito na internet ela vai acabar indo pra 

televisão, aí por isso a gente colocou ela nos programas na Globo, mas principalmente porque o ídolo dela é o 

William Bonner, que é Deus aí depois têm os mortais. É por isso que ela fala “pelo amor de William Bonner”. 

Tem gente que chega pra gente e fala: “ah, eu assiti um pouco da Fátima Bernardes e eu lembrei da Diário” 

porque a gente já citou o programa de Fátima Bernardes também.  

24 E sobre a publicação do livro, você do interior do Rio Grande do Norte, fica amiga de uma 

menina a quilômetros de distância escrevendo fanfics por anos até publicarem a obra. Como é isso? 

A Adelina é de BH [Belo Horizonte-MG], a editora é de BH, o nosso amigo que viabilizou tudo é de lá também. 

Sem ela, não ia ter livro. Porque ela trabalha muito com divulgação e é muito desenrolada pra essas coisas. E 

aí ela quem arranjou a editora, ela quem foi atrás. Eu não tinha como ir, né? Porque aqui não tem. Eu sou de 

uma cidade de 13 mil habitantes. Só conheci a a Adelina pessoalmente quando fui, em BH, ao lançamento do 

livro. A gente sempre brinca. A gente é amiga há 10 anos e só se conheceu ano passado.  

25 E agora, vocês pensam em continuar escrevendo fics ou só os livros? 
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Vamos continuar. É porque a fanfic na internet é o jeito que a gente sabe e que a gente já viu que dá resultado 

e a gente gosta de escrever e é um jeito de divulgar que é muito bom porque você não só adquire leitores da 

fanfic, você também conhece essas pessoas, fala do seu livro tal. Aí você pega gente de todo Brasil. Hoje a 

gente tem leitor em Manaus, em Santa Catarina, na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no interior de São 

Paulo. Qualquer lugar do Brasil a gente tem por causa das fanfics. E não só as que comentam, têm as que 

comentam “comprei o livro, adorei”, mas têm umas que chegam, teve uma que chegou no capítulo passado e 

disse: “oh, eu leio a fanfic de vocês desde 2014, eu comprei o livro de vocês quando vocês disseram que iam 

lançar, só que eu nunca tinha feito ponta aqui, eu fiz agora pra dizer isso. Aí a gente sabe que não são só as 

leitoras que conversam com a gente as que compram. Na primeira temporada da Diário, já está com 100 mil 

exibições. É muita coisa! Então, assim, a divulgação é incrível. A próxima fanfic que a gente vai escrever é de 

One Direction.  

26 Vocês são fãs? Porque escrever sobre eles? 

Não. Quer dizer, não, eu vou falar. Eu vou queimar a Adelina. Ela gosta de Harr Stiles. Enquanto o David tem 

umas 2 mil fanfics no site Spirit, One Direction tem 44 mil. Então... E nesse site. O Wattpad tem “After”, um 

best seller mundial que começou com uma fanfic de One Direction no Wattpad. A “Triângulo de 4 Lados” 

também veio de uma fanfic. Inicialmente, era uma fanfic de Linkin Park, mas ela tinha sido escrita sozinha, aí 

a gente decidiu recomeçar a história usando outra banda, que era o Avenged Sevenfold. Daí do meio pro fim a 

gente tava tendo tanto trabalho aí um cara chegou pra gente e fez “oh, por que vocês não transformam num 

livro? Vocês estão tendo tanto trabalho, escrevem há tanto tempo e está ficando tão legal, porque vocês não 

transformam num livro? Aí a gente... Primeiro a gente riu... Quem já viu a gente publicar um livro? Têm certos 

tipos de coisa que você acha impossível. Depois a gente: “vamos tentar, vamos? Faz assim. Vamos escrever, 

aí depois, se ficar bom, a gente começa a mandar pras editoras”. Aí a gente foi mudando, aí começou a sonhar 

que íamos ser entrevistadas pelo Jô Soares. Quem sabe, um dia? A Kéfera não foi? Aí a gente começou a ir 

atrás da editora. A gente terminou de escrever em 2012. A gente fechou o contrato dia 2 de fevereiro de 2015 

e o livro foi lançado no dia 15 de maio de 2015. Foi rápido. Quando a gente fechou o contrato eles já tinham 

lido o livro porque primeiro pediram pra análise. Inclusive essa primeira edição ainda saiu com alguns 

problemas de revisão. Quando a gente fechou contrato foi pra fazer capa e diagramar, aí foi rápido.  

27 E como é essa relação de escrever junto? 

A gente tem dias e dias. Têm dias que eu quero matar ela, têm dias que ela quer me matar e no outro dia a gente 

tá super normal.  

28 Rola algum ciúme do tipo essa ideia foi minha, quem escreveu essa parte fui eu.Não, não! Bem 

incisiva. A gente só tem assim que eu pesquiso mais coisas porque... Eu não sei se você percebeu, mas tudo 

que eu falo é eu pesquiso, eu pesquisei. É que eu pesquiso muito pra fazer qualquer coisa pra escrever mais 

segura. E aí eu quem pesquiso e passo pra ela. Quando é pra fazer alguma coisa de vídeo assim, os trailers, eu 

faço, porque eu entendo mais de edição, eu uso o movie maker. A gente está escrevendo o segundo livro e está 

gravando tudo o que a gente está fazendo e depoimentos sobre o processo de criação do livro pra postar 

também. E teve uma coisinha que a gente teve uma ideia que era mais ou menos assim: chamar, fazer uma 

promoção na página do facebook chamando as leitoras pra participar de um sorteio, que seria colocar o nome 

pelo menos de uma delas como figurante em cada capítulo. Então assim, se você vir o seu nome, Maria Clara 

no capítulo 3, você sabe que é você. Elas gostam. Têm uma que ficam: “ah, coloca esse jogador na diário pra 

você colocar ele comigo”. Às vezes a gente faz, porque têm horas que não cabe porque não dá pra colocar. 

Mas a gente já colocou o elenco inteiro do PSG, já colocou Jamez Rodrigues, nada a ver com a história. Ele 

está em várias histórias do David Luiz, quase todas com amor homossexual entre eles, são as fanfics slashs ou 

Yaoi, que eu leio de boa também. Nunca escrevi slash porque, não sei, eu acho que eu não ia saber escrever 

tão bem e também eu não gosto de escrever nada com cenas eróticas. A Diário não tem e o livro também é bem 

leve quanto a isso. Tinha gente que no começo perguntava quando era que ia ter ou se não ia ter (cena erótica). 

Aí a gente disse: “não, vai ter não. A gente não escreve essas coisas. Se você quiser ler, tudo bem”. Na verdade 

eu acho que era um medo de ser rotulada por isso. Porque como a gente queria publicar o livro, a gente não 

queria ser rotulada por autora de cenas eróticas. Depois porque eu não gosto de escrever sobre isso. E outra. 

Uma coisa é uma menina que está lá no Spirit com uma foto de uma atriz famosa, com um nome, um user lá 

aleatório, e está escrevendo aquilo ali bem anônimo e outra coisa é a gente que queria usar a fanfic pra divulgar 

o livro. A gente queria colocar lá o nosso rosto e dizer: “oh, nós somos as autoras”. Pode procurar a gente em 

qualquer lugar, inclusive no Spirit, que a gente não vai ter vergonha de mostrar nada.  
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Entrevista 7 

Adeline Barbosa, via email. 

31 de janeiro de 2016. 

1- Vi no site da D'Plácido, no anúncio do Triângulo de 4 Lados, que você é especializada em Projetos 

Editoriais Impressos. Tendo iniciado a carreira de escritora na internet, por que o interesse no impresso? 
Então, fiz a pós de Projetos Editoriais Impressos e Multimídia antes de conseguir publicar o livro para entender 

melhor sobre o processo de criação de um livro, estrutura, como funcionam nas editoras, como funciona a parte 

gráfica, etc. A intenção era entender melhor o processo de estrutura de projetos a partir do início e de toda a 

parte gráfica e editorial que está por trás de um livro, um jornal ou uma revista. Acho que foi muito válido para 

mim, aprendi bastante, conheci professores ótimos que me deram ótimos conselhos e tirei muitas dúvidas que 

eu tinha sobre a produção de um livro e do mercado editorial. 

2- Mesmo com as publicações dos livros, você vai continuar escrevendo fanfic? 
Sim! Eu e a Fê já temos uma ideia de uma nova fanfic e já começamos a escrever, inclusive. Mas não é o nosso 

foco no momento, porque temos que terminar a Trevo de 4 Lados primeiro. Depois pensamos nos outros 

projetos, incluindo fanfics. Além de gostar de escrever fanfic, também é uma maneira de se tornar conhecida 

pelo público. É mais fácil você comprar um livro já sabendo como a pessoa escreve e já tendo lido algo que 

ela escreveu do que comprar o livro de uma anônima. As fanfics que postamos são uma amostra do que tem 

no nosso livro, com a mesma qualidade e dedicação, apenas colocamos gratuitamente usando pessoas que 

gostamos como personagens para podermos sonhar um pouco mais alto rs. Espera pra ver quem é a nossa 

última crush que vai estar na fanfic nova. 

2- A Fernanda comentou que você quem conseguiu promover a impressão do Triângulo. Como você 

contactou a pessoa responsável por tornar possível e como foi a negociação? Hoje vocês recebem alguma 

parte dos livros vendidos? 
Então, foi bem difícil para nós duas conseguirmos publicar o nosso livro. Foram muitos 'nãos' de editoras 

grandes. Foi aí que decidimos procurar por editoras menores, mas tinha um detalhe: Não havia condição de 

pagarmos pela publicação. E isso é muito normal entre editoras pequenas, o que tornou a nossa jornada ainda 

mais difícil.  

Um exemplo: Uma vez conseguimos o 'sim' de uma editora grande que aceitou dar uma chance para nós duas, 

mas teríamos que ajudar financeiramente. Pulamos de alegria, até vermos que teríamos que pagar 16 mil.  

... 

Até que eu um dia, eu conheci o Augusto Alvarenga e fui até a Bienal conversar com ele. Assim como eu, ele 

também é de BH e a editora que havia publicado o livro dele também é daqui. Eu mandei o original para lá e 

depois de uns dois dias, fui até a editora para conhecer e conversar com o editor, me apresentar, afinal, eles são 

de BH e eu nunca tinha tido essa oportunidade.  

Falei da fanfic, do nosso público, contei a nossa história e ele acreditou em nós duas. Leu o nosso livro, gostou 

e deu tudo certo \o/. 

Agradeço ao surto de cara de pau que eu tive todos os dias para poder bater na porta e pedir para conversar 

com o editor. E ele é um amor e deu bastante apoio. 

3- Voltando a falar sobre as fanfics, como você começou conheceu e começou a escrever? 
Rs. Eu conheci na época no orkut ainda. Era muito fã de Linkin Park e tinha poster até no teto... De verdade. 

E o Mike Shinoda era e sempre vai ser o homem da minha vida. Enfim... Eu estava de férias e muito entediada 

e comecei a entrar em comunidades sobre Linkin Park até que achei uma de Fanfic... Comecei a ler a primeira 

que tinha visto e simplesmente não consegui parar mais de ler ( a fic estava incompleta e a autora tinha 

abandonado na melhor parte. Nunca sobre se a menina ficou com o Chaz ou o Mike </3) Enfim, aí eu achei 

outra comunidade, um pouco menor e entrei.  

Eu já estava conformada em não ter o Mike para mim porque ele era casado e tal... MAS ELE TINHA UM 

IRMÃO COM O MESMO SORRISO. Aí eu disse "Ok. Não posso ter o Mike, mas posso ter o irmão dele!". 

Foi assim que surgiu a ideia da Triângulo e foi lá que eu conheci a Fê <3  

4- Qual foi a motivação para escrever sobre David Luiz? 
Aconteceu na época da Copa. Eu e a Fê passamos o dia todo conversando por mensagem e ela falou alguma 

coisa sobre o David Luiz e eu comentei algo "Eu acho ele super fofo". E pronto. Aí ela deu a ideia de 

escrevemos um livro usando ele como referência de personagem e foi assim que começou a Diário. Seria um 

livro! Mas passamos dias assistindo vídeos do David, assistindo os jogos, conversando sobre ele e percebemos 

que não tinha como o personagem da história ser outra pessoa que não fosse o David Luiz. Foi aí que 

resolvemos transformar o que seria livro em fanfic. E acho que foi uma ótima troca. rs. 

5- Você se considera fã das pessoas/bandas/livros dos quais já escreveu fics/ 
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Acho que seria bem difícil escrever uma fanfic se a autora não gostasse da pessoa de alguma forma e escrevesse 

só por escrever. É preciso ter algum tipo de ligação com o personagem, ou ele não fica verdadeiro. Eu gosto 

do David Luiz. Sempre achei ele bom, muito fofo, gente boa, engraçado e divertido. Era uma pessoa que fazia 

com que eu me sentisse bem apenas por vê-lo jogar com aqueles cabelos balançando daquele jeito charmoso 

que só acontece com ele. Mas eu não conseguiria fazer o mesmo com o Justin Bieber, por exemplo. Eu até 

gosto dele, gosto das músicas... Mas não existe nada além de achar legal. Não sei se expliquei direito. Acho 

que ficou confuso HAHAH.  

Mas a Triângulo, inicialmente, era de Linkin Park, que eu era viciada. Depois, passou a ser uma fanfic de 

AvengedSeven Fold, que eu sempre achei muito bom e, assim, Synyster é o cara mais sexy desse universo.  

A fic nova é sobre um cara MUITO FOFO que não dá pra resistir ao charme dele haha então, é fácil fazer uma 

história onde a garota também não resiste. rs  

6 Por que vocês escolheram a Spirit para compartilhar a Diário? 
Primeiro, eu e a fê usamos o Whattpad. Tem até o início da história lá rs. Mas existem poucas fanfics do David 

ali, a maioria sendo em inglês, então era um pouco difícil divulgar entre as pessoas que gostavam do David. 

Até que a Fê postou alguma coisa relacionada no twitter, não lembro direito, e uma das meninas que lia a fic 

no Wattpad disse que tinha uma fic do David também, mas que postava no SocialSpirit. Quando fomos olhar 

lá, o David era o 10º na categoria de Celebridades mais populares em Fanfic. Estava na primeira página!  

Aí resolvemos passar a Diário pra lá. rs E acho que foi uma ótima ideia. Que bom que a Fê usa o twitter, porque 

eu nunca uso. 

7 Como você e a Fernanda se comunicam para construir as narrativas? Usam quais ferramentas da 

internet (chat do face, Skype, Whtas App, etc)? 
No início, a gente usava muito o msn! Lembra? Era bem fácil. Depois, passamos nos falar por mensagens e 

Facetime quase todos os dias. Pelo menos, para dar um sinal de vida. Quando a gente não conversa é porque a 

fê está estudando ou uma de nós está sem internet. Fora isso, é muito difícil ficarmos um dia todo sem 

conversar.  

E e-mail! Claro! Fazemos o capítulo e se não estivermos conversando na hora, mandamos para o e-mail da 

outra que resposta por mensagem quando ver ou até pelo próprio e-mail. 

 


