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RESUMO 

 

As formas de consumo cultural se desdobraram de diversas maneiras. Na atualidade, 

elas se diversificaram imensamente, tornando um desafio compreender, não apenas 

suas configurações e meios, em que várias mídias convergem, mas, principalmente, 

sua influência na cultura e nos modos de produção atual. Estabelecida nas últimas 

décadas, a cultura de fã é umas das formas contemporâneas de consumo. Ela reúne 

pessoas interessadas no mesmo produto cultural, possibilitando-as compartilhar suas 

impressões, teorias, expectativas e frustrações, em encontros periódicos e em sites e 

redes sociais online. Essa forma de consumo tem relativizado uma série de questões 

acerca do mercado cultural, a partir do momento em que esses indivíduos passam a 

produzir seus próprios produtos, baseados nas obras matrizes das quais são fãs, 

desconstruindo e reelaborando as relações unilaterais de produção cultural existentes 

até o momento. Dentre essas produções estão as fanfictions. Estas são práticas de 

escrita criativas, imersas em um universo ficcional pré-existente, nas quais seus 

autores realizam intervenções de ordem diversa, preenchendo lacunas, invertendo 

acontecimentos ou criando novos, podendo ocorrer acréscimos e subtrações nesse 

universo. Esta pesquisa objetivou analisar as relações dialógicas presentes nesse 

gênero discursivo e, em particular, os movimentos de carnavalização na fanfiction Un, 

Deux, Trois, escrita por MB Writer. Para a investigação, tomou-se como fundamento 

as concepções acerca da cultura de convergência, cultura participativa e cultura de fã 

(JENKINS, 2009) e, como pressuposto teórico-metodológico, a concepção dialógica 

de linguagem em consonância com as concepções de enunciado concreto, de 

relações dialógicas e de carnavalização advindas do Círculo de Bakhtin (2009, 2010, 

2011, 2015). A partir da análise, concluiu-se que o gênero discursivo fanfiction remete 

à cosmovisão carnavalesca de mundo, por apresentar a linguagem de contato livre e 

familiar, por retomar as ousadias do carnaval popular, por tematizar tabus, 

confrontando-os e desconstruindo, ambivalentemente, questionando a estabilidade e 

a ordem social vigente. Por esta razão, ela se opõe às formas de produção escrita 

hegemônicas, enquanto força cultural centrípeta que ignora as hierarquias oficiais 

impostas, apontando para um futuro de produção cultural fluido e aberto, povoado 

pelas utopias carnavalescas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Enunciado concreto. Dialogismo. Carnavalização. Cultura de 

convergência. Fanfictions. 
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ABSTRACT 

 

The forms of cultural consumption unfold in various ways. Currently, these forms have 

diversified immensely, making it a challenge to understand, not only the settings and 

ways in which various media converge, but mainly how it influences the culture and 

current production methods. Established in recent decades, fan culture is one of many 

contemporary forms of consumption. It united people interested in the same cultural 

products, allowing them to share their impressions, theories, expectations and 

frustrations, in regular meetings or on websites and social networks online. This type 

of consumption has raised a series of questions about the cultural market, from the 

moment these individuals begin to produce their own products based on the original 

narratives, of which they are fans, deconstructing and reworking the prevailing 

unilateral relationships of cultural production. Among these productions are the 

fanfiction. They are creative writing practices, immersed in a pre-existing universe 

fictional, in which their authors perform interventions of various kinds, filling gaps, 

inverting events or creating new ones, permiting additions and subtractions in this 

universe. This research aimed to analyze the dialogical relationships present in this 

discursive genre and in particular the movements of carnivalization in fanfiction Un, 

Deux, Trois, written by MB Writer. This investigation relies on the conceptions from the 

theory of convergence culture, participatory culture and fan culture (JENKINS, 2009), 

and the theoretical premise of the dialogical concept of language in accordance with 

the concepts of concrete utterance, dialogical relationships and carnivalization found 

in the Bakhtin Circle (2009, 2010, 2011, 2015) . From the analysis, it was conclud that 

discursive genre fanfiction refers to carnivalization view of the world, to present free 

and familiar contact language, resume boldness’ popular carnival, by foregrounding 

taboos, confronting them and deconstructing, ambivalently, questioning the stability 

and present social order. For this reason, it is opposed to forms of written production 

hegemonic while centripetal cultural force that ignores imposed official hierarchies, 

pointing to a future of cultural production fluid and open, populated by carnivals utopias. 

 

KEYWORDS: Concrete utterance. Dialogism. Carnivalization. Convergence culture.  

Fanfictions. 
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Toda compreensão de fala viva, do enunciado vivo é de natureza 

ativamente responsiva; (...) toda compreensão é prenhe de 

respostas, e nessa ou naquela forma a gera obrigatoriamente: o 

ouvinte se torna falante.   

(Mikhail Bakhtin) 

 

- Me diga uma última coisa – disse Harry. – Isso é real? Ou esteve 

acontecendo apenas em minha mente? 

Dumbledore lhe deu um grande sorriso, e sua voz pareceu alta e 

forte aos ouvidos de Harry, embora a névoa clara estivesse 

baixando e ocultando seu vulto. 

- Claro que está acontecendo em sua mente Harry, mas por que 

isto significa que não é real? 

    (J. K. Rowling) 
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1 CONVITE PARA HOGWARTS 

 

1.1 UM BILHETE DA PLATAFORMA 9 ¾  

Parece improvável falar em Harry Potter para alguém que não conheça 

qualquer informação que seja sobre a personagem que virou fenômeno mundial nas 

últimas décadas. Não bastasse que houvesse um ícone que pudesse reunir ao redor 

de si tantas pessoas, de nacionalidades, culturas e idades diferentes, o que é bastante 

raro, parece ainda mais improvável que tal movimento se desse ao redor de um livro, 

e mais, de um livro infanto-juvenil. A estranheza se deve ao fato de que parece (ou 

parecia) unânime a opinião de que jovem não gosta de ler. Porém, contrariando essa 

expectativa, mais notadamente desde a publicação dos livros de Harry Potter no 

Brasil, nos anos 2000, – conforme concordam vários estudos, como o de Vargas 

(2015) – o jovem brasileiro vem provando que não só gosta de ler, mas que tem uma 

sincera paixão por ler e contar histórias.  

Os lançamentos dos livros da série causavam verdadeiro rebuliço de 

adolescentes nas livrarias, as quais, vendo ali uma oportunidade lucrativa, passaram 

a realizar eventos noturnos exclusivos que viravam as madrugadas que antecediam 

as datas de lançamentos, com caracterização, comidas temáticas, jogos e quizzes, 

troca de ideias entre fãs e, obviamente, a reserva antecipada dos livros que só 

poderiam ser distribuídos, por marketing mundial do lançamento, a partir de meia noite 

da data estipulada. Esse tipo de evento era completamente inédito até aquele 

momento, no Brasil, quanto à promoção de livros infanto-juvenis, e mostram o quanto 

a saga de J. K. Rowling foi potente ao cativar leitores apaixonados pela sua história. 

Ocorre que, nos intervalos entre os lançamentos, que duravam diversos 

meses, esses jovens sentiam-se ansiosos por lerem mais sobre seus personagens 

favoritos, por presenciarem mais acontecimentos da trama, por continuarem a 

transitar por aquele universo fantástico que os fascinava. Eles almejavam um bilhete 

de acesso que os possibilitassem não se afastar de seu objeto de interesse – um 

bilhete da plataforma 9 ¾ que os levariam novamente a Hogwarts. Não é de 

surpreender que foram justamente nos anos 2000 que surgiram vários domínios online 

nacionais dedicados a fanfictions1 – histórias de fãs, circunscritas em um universo 

                                                           
1 Não destacaremos em itálico a palavra fanfiction e demais palavras estrangeiras que integram o 
vocabulário das comunidades de fãs, uma vez que estas já são naturalizadas dentro dessa prática 
discursiva. 
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ficcional já construído, as quais se apropriam desse universo para criarem tramas 

alternativas às desenvolvidas na obra que funda este universo. 

O fenômeno fanfiction, no entanto, não é tão recente. Na realidade, sua 

origem está na cultura popular de fã que tem base, conforme Jenkins (2009), nas 

comunidades de fãs, os chamados fandoms. O primeiro fandom a ganhar notoriedade 

e reconhecimento público é o fandom do seriado Star Trek de 1967 (promovido no 

Brasil com o título Guerras nas Estrelas). Os fãs norte-americanos dessa série foram 

os primeiros a se engajarem profundamente com a narrativa contada, a ponto de se 

organizarem e promoverem encontros periódicos e a se dedicarem a escrever suas 

próprias histórias dentro desse universo – normalmente norteadas pelas 

possibilidades de continuidade da narrativa, em especulação de como seriam os 

episódios futuros a serem lançados. As fanfictions dessa série eram publicadas em 

fanzines (revistas de fãs), normalmente distribuídas nesses encontros. A primeira 

fanzine a circular nos Estados Unidos se chamava Spockanalia e data de 1969, 

conforme Vargas (2015) – lançada antes do cancelamento da série, esta já reunia 

fanfictions dentre seu conteúdo.  

Por serem distribuídas fisicamente e terem uma tiragem restrita, dentro do 

orçamento reduzido das produções independentes, cujo financiamento era promovido 

pelos próprios fãs, elas também tinham um impacto localizado. Vale salientar que a 

essência da cultura de fã se baseia na lógica da fomentação livre e espontânea de um 

produto cultural, de maneira participativa, colaborativa e sem fins lucrativos. Com o 

advento da internet, no entanto, as possibilidades de acesso, apropriação, edição e 

recirculação de qualquer mídia foi facilitado imensamente. As comunidades de fãs 

cresceram e ultrapassaram fronteiras e limites físicos, organizaram-se e fortaleceram-

se. As produções culturais alternativas passaram a um nível impensável de alcance, 

impacto e popularidade. 

As produções de fanfics brasileiras, especialmente as do universo de Harry 

Potter, que foram as primeiras a surgirem de uma maior movimentação organizada 

em comunidades de fãs online, já nascem nesse cenário posterior, da segunda 

geração da web: já contava com a rede de computadores conectados mundialmente, 

com todo o aparato de domínios online interativos, com as redes sociais, e isso tudo 

facilitou e acelerou o processo de reunião de fãs e do surgimento de vários domínios 

próprios do fandom, inclusive alguns voltados à publicação exclusiva de fanfictions. 
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Esse gênero está envolvido em diversas controvérsias e polêmicas entre 

grandes corporações midiáticas e a comunidade de fãs, entre criadores e 

consumidores, e movimenta também diversos seguimentos da sociedade, como o 

religioso, o jurídico, o pedagógico e o acadêmico. Ela protagoniza brigas judiciais por 

direitos autorias, inovações empolgantes nas relações entre criadores e fãs e as novas 

formas de produção cultural, discussões sobre mercado midiático, educação, cultura 

alternativa, dentre outros.   

Esta pesquisa pretende abordar o gênero fanfiction a partir do prisma da 

concepção dialógica de linguagem, advinda do círculo de Bakhtin. Pretende 

compreendê-la enquanto enunciado concreto, expresso na forma de gênero 

discursivo. Para tanto, optamos pelo seguinte itinerário: o primeiro capítulo introdutório 

situa esta pesquisa em relação aos estudos já realizados sobre este objeto e em 

Linguística Aplicada (LA), os quais antecedem e dialogam com este, de modo ainda a 

justificá-lo e determiná-lo; o segundo capítulo mapeia os principais conceitos que 

norteiam teórica e metodologicamente esta pesquisa; isto é, a concepção dialógica de 

linguagem, o conceito de enunciado concreto, de gênero discursivo, e noções 

conceituais acerca do carnaval e da praça pública bakhtiniana; o terceiro capítulo 

relaciona o referencial teórico a outras vozes, sobretudo à Moita Lopes (2010) e 

Jenkins (2009), a fim de elucidar as principais questões que envolvem as fanfics na 

atualidade, na Web 2.0 e no contexto de convergências das mídias; o quarto capítulo 

reúne a leitura analítica da fanfic Un, deux, trois e seus movimentos dialógicos de 

carnavalização; e, finalmente, o quinto capítulo reúne algumas considerações finais 

acerca da comunicação discursiva humana na esfera virtual, na era de convergência, 

provindas da análise do gênero discursivo fanfiction realizada ao longo da pesquisa. 

 

1.2 FANFICTION E HARRY POTTER PARA TROUXAS 

Nos livros de J. K. Rowling, “trouxa” é o termo usado para as pessoas “não-

bruxas”, que não têm ou ignoram a existência da magia no mundo. Não é um termo 

exatamente pejorativo, há inclusive bruxos nascidos trouxas, como a Hermione 

Granger, e bruxos que admiram o modo como trouxas vivem sem a magia e a 

infinidade de tecnologia que criam para suprir sua falta, como o Sr. Weasley. Dentro 

da comunidade de fãs de Harry Potter, costuma-se usar o termo para pessoas que 

desconhecem o universo ficcional ou têm apenas informações superficial sobre ele. 
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Para estes, esta seção serve de introdução ao universo de HP2 e das Fanfictions, 

além de abarcar alguns estudos acadêmicos já realizado até o momento sobre o tema. 

Fanfiction, fanfic ou apenas fic3 são, como o próprio nome induz, traduzido 

a grosso modo, “ficções de fã”. Essas produções ficcionais são  uma prática discursiva 

da comunidade de fãs e constituem narrativas alternativas, paralelas, subversivas, 

circunscritas em um universo ficcional já dado – isto é, espaços, tempos, 

personagens, enredo, regras internas; tenha este universo sido constituído (ou 

estando em construção) em livros, quadrinhos, animes, mangás, séries televisivas, 

filmes etc. Essas produções têm sido publicadas em ambiente virtual e consumidas 

dentro da própria comunidade de fãs, sem fins lucrativos e de maneira ilimitada. 

 Os estudos pioneiros sobre a cultura de fãs se iniciaram na década de 1990, 

quando Henry Jenkins, pesquisador e professor do MIT, apresenta o que ele 

denomina de cultura de participação, com a publicação do livro Textual Poachers: 

Television Fans and Participatory Culture (1992), ainda sem tradução para o 

português. Nesse conceito, que ele aprofundou no livro Cultura de Convergência 

(2009)4, ele engloba diversas práticas de produções artísticas de fãs baseadas nos 

textos matrizes (sejam elas verbais, visuais ou multimodais); explorando as 

motivações e, principalmente, os impactos possíveis (presentes e futuros) dessa nova 

dinâmica sobre o mercado cultural – o próprio autor se posiciona como fã engajado 

em atividades dessa natureza. 

Em seus apontamentos, Jenkins (2009) observa que, contemporaneamente, 

não há uma passividade massificada perante a cultura e os produtos culturais – tanto 

pelo surgimento de tecnologias informacionais e plataformas multimídias interativas, 

quanto pelo avanço da democratização e aperfeiçoamento dessas tecnologias que 

favoreceram esse processo. E, embora não seja uma revolução organizada e 

intencional, com uma liderança definida ou um itinerário planejado, é uma mudança 

irrevogável, com a qual as grandes empresas midiáticas centralizadas precisam se 

adaptar.  

Esses novos consumidores interagem intensamente com os textos fontes 

dos quais são fãs, de modo a perceberem os personagens, o enredo, enfim, o universo 

                                                           
2 Para referência futura, a abreviação HP refere-se sempre à saga literária Harry Potter de J. K. 
Howlling. 
3 O termo fanfiction será retomado, ao longo do trabalho, destas três maneiras: fanfiction, fanfic, fic. 
4 Em sua 2ª ed, com a tradução de Susana L. de Alexandria. 
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ficcional construído de maneira mais profunda e inacabada, flexível e aberta. A 

pergunta fundamental é: como as coisas seriam se eu fosse o autor/criador dessa 

história? Ou ainda: o que eu faria se estivesse neste mundo / nesta situação? É 

respondendo a questões como estas que eles passam a interagir de maneira efetiva 

nos textos matrizes, criando suas próprias versões e interposições, organizadas 

sistematicamente para publicação em meio eletrônico – assumindo um papel evidente 

e decisivamente ativo.  

As fanfictions nasceram, de certa forma, como essas criações espontâneas 

e acabaram por representar construtos dos próprios dizeres desses consumidores, 

em paralelo com (ou de encontro a) o que é produzido pelas grandes corporações 

midiáticas. A popularidade que essas publicações alternativas ganharam em meio 

eletrônico, em vista da democratização do acesso à rede mundial de computadores, 

somada à empatia e afetividade gerada pela experiência de leitura literária, motivaram 

cada vez mais fãs a também construírem suas próprias narrativas. 

Diversas são as hipóteses para explicar tal atitude: a necessidade de 

continuar a conviver com os personagens favoritos, presenciar acontecimentos 

ocultos na trama original ou reinventar acontecimentos com os quais o leitor não 

concorda – todas elas, no entanto, marcam uma posição ativa de leitura. As fanfics 

funcionam, dessa forma, como um mecanismo de análise da leitura, possibilitando um 

estudo frutífero de um sem número de competências e categorias: desde a relação de 

afetividade com as obras, as relações de leitura e escrita mediadas pela internet, até 

a apropriação de traços estilísticos e composicionais. Por outro lado, elas têm sido 

objeto de vários estudos acerca de questões de letramentos digitais, direitos autorais 

e pirataria na era moderna, subcultura literária, dentre outros. 

Para observar o quantitativo dessas produções, com fins de constatação 

apenas, tomemos por amostragem alguns números sobre fanfics baseadas na saga 

de Harry Potter, escrita pela britânica J. K. Rowlling – enfocada nesta pesquisa. Alguns 

dados sobre a saga são importantes para a compreensão do seu alcance e, 

consequentemente, para a formação de uma comunidade de fãs consistente, 

numerosa e bastante organizada, cujas fronteiras ultrapassam as geográficas e 

linguísticas.  

Constituída por sete livros, a saga foi publicada durante 10 anos, entre 1997 

e 2007. Até o momento, vendeu mais de 450 milhões de cópias, publicado em mais 
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de 200 países, traduzida para 79 idiomas5. O último livro da saga foi publicado, no 

Brasil, em novembro de 2007, pela editora Rocco. Além dos sete livros da saga, J. K. 

Rowlling ainda publicou três outros livros no universo ficcional de HP, com propósitos 

filantrópicos: Quadribol através dos séculos, Os contos de Beedle, o bardo e Animais 

fantásticos e onde habitam. A saga rendeu ainda uma lucrativa franquia 

cinematográfica de 8 filmes produzidos pela Warner Bros., um parque temático em 

Orlando, plataformas online, games e produtos diversos.  

Apesar de já fazer quase uma década da publicação do último livro, o 

universo de Harry Potter não para de se expandir e de atrair mais fãs, além de 

alimentar os milhares já cativados desde o início da saga. Recentemente, por 

exemplo, a edição ilustrada de Harry Potter e a Pedra Filosofal entrou para a lista dos 

10 mais vendidos infanto-juvenis do mês de maio de 2016, conforme o site 

publishnews6.  Para estrear este ano, ainda, já estão confirmados: a peça teatral 

escrita pela autora, intitulada Harry Potter e a criança amaldiçoada, com temporada 

de espetáculos confirmada apenas em Londres, inicialmente, porém com lançamento 

mundial em livro, já traduzido para diversas línguas; e o novo filme da Warner que dá 

vida a Animais fantásticos e onde habitam, cuja chamada do primeiro trailer de 

divulgação já anuncia para os fãs: “a magia está de volta”.  

Entre os domínios na internet voltados para a publicação de fanfics 

circunscritas no universo ficcional de HP, diversos poderiam ser citados. Em contextos 

mundiais, o domínio “Fanfiction.net”7, editado em inglês, mas permitindo a publicação 

em mais de 23 línguas, é um dos mais populares. Neste, o grupo de fanfics com maior 

número de publicações são relacionadas aos livros da saga HP, com 

aproximadamente 735 mil publicações até a data de acesso. 

Em contextos nacionais, podemos citar o Nyah!Fanfiction8, que é um 

domínio nacional, editado em Português, e que reuni diversas comunidades de fãs 

brasileiros. Apesar de não apresentar um contador, uma busca simples por meio das 

categorias resulta em mais de 10 mil publicações circunscritas no universo ficcional 

de HP.   

                                                           
5 Fonte: https://www.pottermore.com/about/us acesso em 13/02/2016. 
6 Fonte: http://www.publishnews.com.br/ranking/semanal/11/2016/6/10/0/0 acesso em 11/06/2016. 
7 Fonte: http://www.fanfiction.net/ acesso em 13/02/2016 01:18. 
8 Fonte: https://fanfiction.com.br/ acesso em 13/02/2016 01:23. 

http://www.publishnews.com.br/ranking/semanal/11/2016/6/10/0/0
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 Observa-se, assim, que as fanfics, além de serem um objeto poliédrico com 

possibilidade de ser ricamente explorado nos estudos de linguagem – nosso interesse,  

posto que é um gênero que evidencia as intrincadas relações envolvendo a leitura e 

a escrita na modernidade, e que abre um leque de questões, desde processos de 

leitura, relação autor-obra-leitor, até seus impactos nos processos de escrita, 

desenvolvimento do senso de autoria e estilo individual, questões sobre direitos 

autorais e produção cultural etc –, conta com um corpus bastante abrangente, 

disponível em domínios públicos online. Elas são, a um só tempo, o produto de uma 

leitura e se constituem também como produto a ser lido. 

Vários estudos, nas últimas décadas, têm focado a fanfic como objeto de 

pesquisa, sob a perspectiva de diversas teorias. Em Língua Portuguesa, no entanto, 

os trabalhos que abordam esse gênero ainda são pouco numerosos para poderem 

dar conta da infinidade de questões desse gênero. Isso se deve, em parte, ao fato de 

que, embora não sejam um fenômeno exatamente recente, foi com o advento da 

internet e da democratização do acesso aos equipamentos de tecnologia 

informacional que essas produções ganharam maior abrangência. Além disso, é 

preciso observar que, por serem produtos do mercado cultural de massa, tendem a 

ser marginalizados na/pela academia, sobretudo nos estudos linguísticos e literários. 

É possível, entretanto, notar uma abertura cada vez maior das investigações 

acadêmicas brasileiras neste sentido, bem como refratar algumas perspectivas de 

pesquisas e estudos que abordam esse gênero, atualmente, desenvolvidos de 

maneira simultânea em diversos núcleos de pesquisa em universidades de todo o 

país.  

Efetuou-se um levantamento dos estudos realizados nacionalmente sobre 

as fanfictions, em trabalho de conclusão de especialização latu sensu em 20149, o 

qual iremos relatar a seguir, com fins contextuais. Realizou-se uma busca online, 

utilizando-se a ferramenta Google Acadêmico. No intuito de que se obtivesse o maior 

número possível de publicações que tratassem do assunto, disponíveis 

eletronicamente, foi usada somente uma palavra chave: fanfiction. Obteve-se um total 

de 54 publicações acessíveis até aquela data, dentre artigos, dissertações, capítulos 

e livros. Deste número, por meio da leitura de seus resumos, foi descartado 50% (27), 

que não tratavam diretamente sobre fanfiction, mas apenas o citava como gênero 

                                                           
9 SANTOS, Gabrielle Leite. Relações dialógicas em fanfictions: uma perspectiva dentre algumas 
abordagens. UFRN. Natal/RN: 2014. 
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produzido na atualidade, em contexto cibernético. As demais publicações que 

tratavam diretamente sobre o gênero (27) foram publicadas em duas áreas de 

estudos: Comunicação Social (14) e Letras (13). 

Esses dados evidenciam a pouca publicação acerca desse gênero, tendo-se 

em vista a não inclusão de nenhum outro filtro de pesquisa além da palavra-chave. 

Por esse motivo, quase todas as publicações apresentam um caráter inaugural, 

alguns detendo-se, principalmente, em descrever o gênero, em como se deu seu 

surgimento, como ocorre sua publicação, conforme veremos a seguir.  

A maior parte dos estudos publicados na área de Letras relacionam as fanfics, 

como observado, às questões inerentes à escrita colaborativa em meio eletrônico, 

evidenciando seu caráter interativo. Além disso, verifica-se a utilização das fanfictions 

como instrumentos para práticas de ensino e letramento em língua estrangeira. Dentre 

os estudos publicados, pode-se citar: “Fanfics, Google docs... A produção textual 

colaborativa” (AZZARI; CUSTÓDIO, 2013) e “Oportunidades de letramento através da 

mineração e da produção de fanfictions” (COSTA; REATEGUE, 2012). 

Já nos estudos da área de Comunicação, observou-se uma tendência de 

abordagem da fanfiction como uma subcultura literária ou uma cultura marginalizada. 

Nesses estudos, enfatizam-se seu surgimento a partir da interação com um produto 

cultural de massa: sagas, filmes, séries, quadrinhos etc. Dentre os estudos 

publicados, pode-se citar: “Ascensão de uma sub-cultura literária: ensaio sobre a 

fanfiction como objeto de comunicação e sociabilização” (PADRÃO, 2007) e “A 

literatura marginal na internet: o fenômeno fanfiction como instrumento de 

disseminação e divulgação das/nas margens” (NEVES, 2011). 

Em todos os estudos, tanto na área da Letras como em áreas afins, enfatiza-

se ainda o meio de comunicação eletrônico como suporte decisivo para a natureza 

polifônica e colaborativa da fanfiction. Para tanto, são analisados, principalmente, os 

comentários de leitores e as notas de autores e de co-autores das fanfictions – recurso 

disponível e ricamente utilizado para a troca de impressões literárias entre os 

usuários, nos domínios online. 

O caráter eminentemente documental e introdutório das publicações é notório, 

já que pouco se conhece, no universo acadêmico, sobre o surgimento das fanfictions, 

suas características gerais, sua já complexa categorização e classificação, a 

terminologia específica utilizadas pelos escritores/leitores, os diversos papéis que 

estes desempenham (dentre os quais inclusive o de beta, espécie de revisor), suas 
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implicações na cultura, etc – característica a qual esta pesquisa não se esquiva 

totalmente, já que tem por papel endossar o conhecimento acadêmico sobre o gênero. 

Dentre as publicações voltadas para a compreensão geral do fenômeno, pode-se citar 

o artigo: “Fanfiction e o papel do fã na era da Transmídia” (D’OLIVEIRA; ROMANELLI, 

2013).  

As teorias de maior relevância para os estudos sobre fanfictions, conforme 

demonstra sua recorrência nas referências das publicações analisadas, tanto em 

letras quanto em comunicação, são baseadas nos estudos do pesquisador 

estadunidense Henry Jenkins (2009), sobretudo tangente aos conceitos de Cultura de 

Convergência, Narrativa Transmídia e Cultura Participativa, e do filósofo francês 

Pierre Lèvy (1999), acerca de sua teoria de Inteligência Coletiva. Além disso, a teoria 

do Hipertexto e de Cibercultura são importantes para os estudos sobre as produções 

escritas em ambiente virtual, e tem referências diversas, dentre as quais, Pierre Lévy 

(1999) e Marcuschi (2002) são os mais recorrentes e relevantes. Outros conceitos 

ainda são complementares aos estudos do gênero, como as questões de 

intertextualidade, polifonia, letramentos digitais e escrita colaborativa. 

Como observado a partir do levantamento, a fanfiction é um fenômeno 

relativamente pouco abordado em investigações científicas, ensejando uma 

ramificação de questões que permanece à espera de respostas. Apesar de vir sendo 

mais profundamente estudada enquanto fenômeno de comunicação e cultura, o que 

se verifica pelas principais teorias que fundamentam os estudos, é um fenômeno 

linguisticamente muito rico, sobretudo para as teorias contemporâneas do discurso.  

 

1.3 LAGO DA LULA GIGANTE: OS ESTUDOS EM LA NA ATUALIDADE 

Durante as últimas décadas, a Linguística Aplicada (LA) experimentou 

diversas fases em seu desenvolvimento e definição enquanto área de conhecimento, 

sem que sejam unânimes as opiniões sobre seu campo de atuação. O surgimento da 

Linguística Aplicada enquanto área de pesquisa se deu, ainda, na primeira metade do 

século XX, durante a Segunda Guerra Mundial, e até hoje, inúmeros estudiosos, no 

mundo inteiro, têm-se dedicado à construção dessa área. 

 Nesta seção, tentaremos traçar um panorama dos estudos em LA, 

introduzindo elementos que ajudem a situá-la no cenário do fazer científico atual, não 

apenas nos estudos da linguagem, mas da ciência como um todo, tomando como 

ponto de partida o fato de que a LA é uma área essencialmente de fronteira, 
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transdisciplinar, interdisciplinar, ou mesmo indisciplinar, como propõe Moita Lopes 

(2009). O objetivo é, portanto, apresentar, mesmo que em linhas gerais, um resgate 

do desenvolvimento por que vem passando a LA e um apontamento de para onde os 

estudos, nessa área, têm caminhando para, assim, justificar o enquadramento dessa 

pesquisa neste campo de saber. 

Muitos trabalhos produzidos até o momento têm como principal objetivo 

traçar um apanhado histórico do que foi a Linguística Aplicada, do que é atualmente 

e do que ela poderá ser no futuro. É esse o caso de Menezes et al. (2009), Moita 

Lopes (2009), Signorini (1998). É ponto comum entre eles que a LA surge no final da 

primeira metade do século XX, como área centrada nos estudos de métodos de 

ensino-aprendizagem de segunda língua, especialmente o inglês, e que, nas décadas 

seguintes, passa por transformações até se tornar o que é hoje: uma área com 

fronteiras tênues e movediças, preocupada com a língua em situações reais e 

concretas de uso, enquanto prática social relevante para os sujeitos envolvidos.  

Portanto, se, num primeiro momento, de um lado, tínhamos uma LA centrada 

no ensino-aprendizagem de língua estrangeira, em específico o Inglês, e em contexto 

de sala de aula; em um segundo momento, passamos dessa configuração para uma 

outra marcada pela invasão de fronteiras de outras áreas e, apesar de ainda envolvida 

com questões de língua estrangeira e sala de aula, os estudos em LA passaram a 

abordar também questões voltadas à formação do sujeito e às práticas sociais em 

todas as outras esferas, observáveis por meio da linguagem.  

Obviamente, a reformulação desses conceitos nunca foi tão complexa 

quanto na contemporaneidade, em que tudo parece ser dotado de uma maleabilidade 

e fluidez aparentemente imprevisíveis. Nesse sentido, a LA se tornou uma disciplina 

no campo de convergências e divergências entre as outras áreas das ciências 

humanas; um núcleo móvel de conhecimento formulado a partir da observação da 

linguagem em contextos de uso, que rejeita norteamentos pré-moldados, que trabalha 

no campo das possibilidades e assume o seu objeto de estudo em suas mais 

diferentes perspectivas – por isso a nossa metáfora com o Lago da Lula Gigante em 

Harry Potter, porque este vasto lago, embora limitado superficialmente em uma área 

relativamente definida nos arredores de Hogwarts, guarda mistérios e complexidades 

a serem ainda descobertas em suas profundezas, além de abrigar a enorme Lula cujos 

inúmeros tentáculos se espalham em diferentes direções. 
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Como já dito anteriormente, a Linguística Aplicada vem se desenvolvendo 

até hoje sem dar indícios de que uma definição precisa e completa do campo esteja 

próxima de se firmar. Mas é claro que o estágio atual só foi possível a partir de uma 

progressão das etapas anteriores. Inicialmente, pensada como mera aplicação da 

linguística, segundo Moita Lopes (2009, p. 15), “é somente com o trabalho de 

Widdowson, também no final dos anos 1970, que aparece a primeira distinção entre 

LA e aplicação da linguística”. Segundo o autor, temos aí a primeira virada nos estudos 

em LA: parte-se de uma vertente aplicacionista para a concepção de Linguística 

Aplicada propriamente dita. 

O questionamento a seguir foi um dos principais legados de Widdowson, 
para a contestação à vertente aplicacionista da LA: 

 
É uma suposição comum entre professores de línguas (como 
resultado das percepções de linguistas, preferiria acrescentar) que 
sua área deva ser de algum modo definida por referência a modelos 
de descrição linguística criados por linguistas. [...] Essa mesma 
suposição domina a linguística aplicada. O próprio nome é uma 
proclamação de dependência. Bem, não tenho nada contra 
linguistas. Alguns de meus melhores amigos são linguistas etc. Mas 
acho que devemos ter cuidado com sua influência [...] E quero 
sugerir que a própria linguística aplicada como um ramo teórico da 
pedagogia do ensino de línguas deva procurar um modelo que sirva 
ao seu propósito (WIDDOWSON, 1979a; 1977 apud MOITA LOPES, 
2009, p. 16). 
 

Apesar de defender a independência da LA em relação à Linguística teórica, 

como se pode notar a partir da citação acima, Widdowson, por outro lado, a concebe 

apenas como um ramo da pedagogia do ensino de línguas. É precisamente a 

superação dessa limitação que Moita Lopes (2009) vai chamar de segunda virada nos 

estudos em Linguística Aplicada. Extrapola-se o ambiente escolar e se adentra em 

contextos diferentes dos educacionais, inéditos até então. A LA passa, assim, a 

contemplar estudos interessados em contextos escolares também de língua materna, 

além de outros aspectos educacionais, como o político e o ideológico nos processos 

de ensino-aprendizagem e na elaboração de material didático, e avança para outros 

contextos diversos, como mídias, política, legislações, construção de identidade, 

espaços virtuais etc. 

 Consolidada essa segunda virada nos estudos em Linguística Aplicada, 
Moita Lopes (2009, p. 19) traz a noção do que tem chamado de “LA Indisciplinar” e 
outros de “anti-disciplinar ou transgressiva” (PENNYCOOK, 2006) ou ainda de uma 
“LA da desaprendizagem” (FABRÍCIO, 2006): 

 
Trata-se de uma Linguística indisciplinar tanto no sentido de que 
reconhece a necessidade de não se constituir como uma disciplina, 
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mas como uma área mestiça e nômade, e principalmente porque 
deseja ousar pensar de forma diferente, para além de paradigmas 
consagrados, que se mostram inúteis e que precisam ser 
desaprendidos (FABRÍCIO, 2006) para compreender o mundo atual. 
Ou, como diz Stuart Hall (1996) em relação à teorização pós-
colonial: um modo de pensar que tem como objetivo 
atravessar/violar limites ou tentar ‘pensar nos limites’ ou ‘para além 
dos limites’ (MOITA LOPES, 2009, p. 19). 
 

Nessa perspectiva da indisciplinaridade, a LA perde aquele antigo caráter 

solucionista que tinha (área cuja preocupação era a solução dos problemas humanos) 

e assume a função, agora, de “criar inteligibilidade sobre problemas sociais em que a 

linguagem tem um papel central” (MOITA LOPES, 2009, p. 19). Abandona ainda de 

vez a preocupação de se limitar à Linguística, pois seu objeto se torna mais complexo 

e precisa ser analisado por diversos enfoques para que seja bem compreendido. É 

preciso admitir que muitas das compreensões mais relevantes sobre a linguagem, 

hoje em dia, podem advir de outros campos de conhecimento (Geografia, Sociologia, 

Política, Cultura, Comunicação). Esse, na realidade, é um processo pelo qual vem 

passando os estudos da linguagem como um todo.  

 No que diz respeito ao objeto de estudos da LA, este também vem passando 

por transformações. Antes vinculado, excessivamente, ao ambiente de sala de aula, 

de ensino de línguas, atualmente o objeto da LA é a língua real, emergente de 

situações reais, derivada de sujeitos encarnados e volitivos (conforme Bakhtin), em 

que se espera trabalhar no campo do possível, e não do ideal, e que essa língua se 

constitua como prática social, ou seja, relacionada ao seu contexto de uso. 

Daí, conclui-se que: por focar a linguagem como prática social situada e 

concreta, em seu contexto de uso, implicada com os sujeitos envolvidos, na tentativa 

de produzir inteligibilidade para as formas de consumo e de produção cultural atual, 

no contexto de convergência, a partir de uma metodologia circunscrita no paradigma 

interpretativista de base sócio-histórica, a presente pesquisa se alinha com essa 

corrente de estudos de caráter fronteiriço e in(ter)disciplinar que é a LA atual. 

 

1.4 A MINHA CARTA PARA HOGWARTS: JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

Eu tinha apenas 12 anos e alguns paradidáticos no currículo capenga de leitora 

quando minha irmã mais velha me emprestou um livro (emprestado de uma amiga) e 

me disse: “Lê isso. É legal”. Por não ter nada melhor para fazer – afinal, uma criança 

de 12 anos não tem muitas ocupações - resolvi abrir o livro. Era Harry Potter e a 

Câmera Secreta. Eu li a capa, gostei das cores, da gravura. Por que não?  
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Era 2002. A Rocco havia comprado os direitos de publicação da Saga de Harry 

Potter no Brasil em 2000, quando na Inglaterra, os 3 primeiros livros já haviam sido 

publicados. Em 2001, houve, também, o lançamento do quarto livro: Harry Potter e o 

Cálice de Fogo. Ou seja, quando toquei no primeiro livro de Harry Potter (que era o 

segundo na cronologia da saga), eu já tinha quatro livros para ler antes do próximo 

lançamento.  

Mas não era isso que me passava pela cabeça, na verdade. Eu concluí a leitura 

do livro em alguns dias – um marco impressionante para mim que não tinha um bom 

fôlego de leitura – e implorei para que minha irmã pegasse emprestado o primeiro livro 

da saga para eu entender como aquela história fascinante tinha começado.  

Em poucos meses, eu, com meus 12 anos, literalmente, devorei quase 1500 

páginas, completamente envolvida com aquele universo fantástico que eu, enfim, 

descobria. Naqueles dias, eu achava que se tratava do universo mágico de Harry 

Potter, mas depois eu descobri que, na verdade, se tratava do universo literário: eu 

podia, finalmente, me dizer leitora. 

Foi quando eu estava fazendo a leitura do quarto livro da saga, e último 

publicado até aquela data, que um amigo da escola, me observando com o livro, 

perguntou se eu sabia o que era fanfic. Então, ele me explicou o que era, me disse 

que escrevia, me informou em que site ele lia e publicava as histórias dele. Eu achei 

interessante, mas tudo o que eu queria naquele momento era continuar a ler o livro 

que vinha lendo e saber o fim. 

Porém, depois de concluir a leitura de todos os livros publicados, eu passei a 

compartilhar da tortura dos demais leitores da saga: a espera pelo próximo 

lançamento – que só ocorreria no ano seguinte. E foi nesse momento, e na minha 

ânsia em ler mais sobre os meus personagens preferidos, sobre aquele universo cheio 

de possibilidades incríveis, que eu me rendi à sugestão do meu amigo e tive meu 

primeiro contato com as fanfics.  

Desde então, eu sou leitora assídua destas produções, inclusive dentro de 

outras comunidades de fãs de outros livros/séries/animes/personalidades de que 

gosto. Com o tempo, eu passei a me envolver com outros integrantes das 

comunidades de fãs, criando laços de amizade, firmando-me como membro, 

comentando as fics que lia, revisando algumas publicações de outros colegas fãs e, 

muito esporadicamente, publicando minhas próprias produções. E essa prática ocorre 

até os dias atuais. 
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 Minha experiência particular com a saga Harry Potter e com as fanfics é 

importante para contextualizar e ilustrar as motivações que me levaram a esta 

pesquisa. Ela sintetiza o meu envolvimento com o objeto que resolvi adotar como 

corpus e a importância que ele teve na minha história enquanto sujeito, na minha 

formação de leitora, e que, consequentemente, despertou meu interesse para tomá-

lo como objeto de análise acadêmica. Não apenas por uma importância cronológica, 

mas hierárquica: eu sou fã antes de ser pesquisadora. 

Isto posto, cria-se um problema acerca do meu papel: por um lado, sujeito 

envolvido na prática participativa de cultura de fã, e, por outro, analista dessa prática. 

Como se colocar frente a este objeto? Como ser imparcial, objetiva? Como 

desenvolver um novo olhar (crítico) sobre ele, que se destacasse do olhar comum? 

É notório que, fundamentalmente, a pesquisa acadêmica deve trazer 

inteligibilidade para os problemas do mundo, a partir de um olhar criterioso que se 

distancie do senso comum. Porém, também é fato que, enquanto sujeito social e 

histórico, o meu distanciamento enquanto pesquisadora é apenas aparente. 

Por essa razão, eu não entendo que um distanciamento forjado seja, de fato, 

necessário, para garantir a credibilidade da pesquisa. Na realidade, ao contrário, 

acredito que a minha prática como leitora fã pode me permitir compreender de maneira 

mais inteira o fenômeno do que seria capaz um terceiro, de nenhuma forma 

relacionado com esse objeto.  

Essa perspectiva exige, decerto, uma (nova) metodologia de pesquisa, que, ao 

invés de defender um afastamento crítico (positivista), valorize uma aproximação 

crítica. E que aceite como pressuposto o envolvimento ético, emocional, axiológico, 

ideológico e político do pesquisador com seu objeto e com a sua prática de pesquisa.  

O presente trabalho parte, portanto, de uma necessidade de validação de uma 

prática marginalizada, tanto por questões de ordem social e histórica, que põem em 

demérito o potencial criativo e literário dessas produções, quanto pelo caráter virtual 

da prática, às vezes encarada como irreal, em oposição às práticas que ocorrem fora 

da internet (postas como reais, do mundo físico), como as publicações em papel. 

É necessário compreender, como pressuposto, que todos os espaços reais o 

são pela interação social que os determina. Não há, portanto, uma separação entre 

espaços concretos e espaços virtuais na internet, uma vez que não está na concretude 

física a realidade desses dois espaços: está na sua construção sócio histórica. A 

validade dos espaços virtuais não é, assim, questionável. Obviamente, espaços online 
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e off-line são diferentes, e os atos nesses espaços têm impactos e efeitos distintos. 

Mas é necessário desconstruir a invalidade ou o demérito dos atos em ambiente 

online. 

Esclarecemos que esses posicionamentos estão ancorados na concepção 

dialógica de linguagem que norteia nossas considerações, a qual compreende o signo 

linguístico como sendo ideológico por natureza e, ainda, cada enunciado como um elo 

numa cadeia complexamente organizada de outros enunciados. Isto é, cada 

enunciado responde, em certa medida, a outros enunciados e a uma conjuntura 

ideológica específica, a do seu tempo e a do grande tempo (BAKHTIN, 2009, 2011). 

Nenhum enunciado é alheio às práticas de dada comunidade discursiva. Ao contrário, 

ele é rigorosamente determinado por estas, exercendo, em reação, influências 

determinantes, quando passa a condição de constituinte dessas mesmas práticas 

discursivas. Esta pesquisa, portanto, na condição de enunciado, não é neutra 

ideologicamente. Além disso, Bakhtin determina que o ato ético, responsável, é o ato 

implicado (BAKHTIN, 2012), isto é, o ato com o qual os participantes estão envolvidos 

ideologicamente e emocionalmente. 

O presente estudo justifica-se, ainda, por seu caráter inovador e 

experimental, pois não se verificar nenhuma pesquisa que aborde o caráter dialógico 

das fanfics, nem qualquer estudo deste objeto que parta do prisma da Concepção 

Dialógica de Linguagem. Assim, também se antecipam as dificuldades em ancorar as 

análises, estabelecer critérios e procedimentos norteadores da pesquisa indutiva 

acerca deste objeto – barreiras a serem superadas por qualquer pesquisa com tais 

características.  

 

 

1.5 PARA QUAL CASA? OU QUESTÕES E OBJETIVOS DA PESQUISA  

Dentro do contexto abrangente da comunicação na atualidade, no contexto de 

convergência midiática e da segunda geração da web, o fenômeno fanfiction ainda é 

um objeto vasto a ser compreendido pela comunidade acadêmica, em seus diversos 

aspectos. Por esse motivo, foi necessário estabelecer a orientação desta investigação 

que tem a pretensão de se somar a outras investigações, acrescentando a 

perspectiva, inédita até o momento, do círculo de Bakhtin às discussões em 

andamento sobre o tema. 
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Na saga de HP, o ritual de iniciação dos alunos de Hogwarts é também o 

momento de organização dos novatos em grupos já existentes, a partir de suas 

qualidades e aptidões. Esse importante ritual é chamado de Cerimônia de Seleção. 

Nele, um chapéu mágico centenário capaz de ler a mente e a alma de cada aluno, o 

Chapéu Seletor, o avalia e direciona para uma das quatro casas de alunos existentes 

na escola.  

Num esforço semelhante, porém mais árduo, porque não podia contar com a 

solução simplificada da magia do universo ficcional, foi necessário analisar, limitar e 

direcionar, dentro de toda a gama de questões ainda em aberto sobre o tema, as 

questões a que se queria responder nesta pesquisa, bem como os objetivos norteados 

por elas, consequentemente.   

Partindo, assim, das reflexões acerca da natureza dialógica da linguagem e da 

prática discursiva de cultura de fãs observada nas últimas décadas, especificamente, 

a leitura de sagas literárias e a produção de fanfictions, e tomando como corpus a 

saga de Harry Potter e a fanfic Um, Deux, Trois, de MB Writer, selecionou-se duas 

perguntas fundamentais:  

 Que relações dialógicas são observáveis entre a fanfic Un, 

deux, trois e a saga de Harry Potter? 

 Essas relações dialógicas inserem a fanfic na cosmovisão 

carnavalesca de mundo? Se sim, como se constituem os 

movimentos responsáveis por essa cosmovisão carnavalesca? 

 

 Essas perguntas direcionaram os objetivos da pesquisa, que são:   

 descrever as relações dialógicas na fanfiction Un, Deux, Trois, 

escrita por MB Writer, disponível no domínio online 

Nyah!Fanfiction, baseada no universo ficcional de Harry Potter; 

e 

  problematizar como se constituem os movimentos 

responsáveis pela cosmovisão carnavalesca de mundo na 

fanfic.  
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Além disso, a pesquisa se propõe a elucidar o gênero discursivo fanfiction, 

a partir de sua natureza eminentemente dialógica, na condição de enunciado 

concreto, dentro do contexto atual de convergência cultural. 
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2 ESPELHO DE OJESED: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-

METODOLÓGICA 

 

Em seu primeiro em Hogwarts, Harry descobre um incrível objeto que o 

fascina por dias: o espelho de Osejed. O espelho, certamente, não era um objeto 

comum, ele percebeu de imediato. O reflexo não correspondia à realidade direta, 

como os demais espelhos. Harry se via nele, mas, ao seu lado, ele podia ver seus 

pais – o que não podia ser verdade, porque Harry era órfão desde que tinha memória. 

Seus pais não poderiam estar ali. 

O mistério do reflexo no espelho de Ojesed só foi desvendado quando o 

menino foi flagrado pelo diretor da escola, Dumbledore, fora de seu dormitório após o 

horário de recolhida dos alunos. Ao invés de lhe aplicar uma detenção, no entanto, o 

diretor, sensível e sábio que era, empático à solidão de Harry, lhe explicou que o 

espelho refletia os nossos desejos. Mas não apenas simples desejos. O espelho era 

capaz de refletir, nada mais, nada menos, do que o nosso desejo mais profundo e 

verdadeiro. O diretor o alertou, todavia, em um dos seus famosos conselhos, de que 

não valia a pena se perder nos sonhos e esquecer de viver. 

Esse capítulo recebeu esse título porque, metaforicamente, buscamos mais 

do que apenas refletir a teoria bakhtiniana que orienta nossa análise. A intenção foi a 

de remontar a teoria/metodologia elaborada nos livros dos círculos para refletir nos 

dados mais do que apenas as suas categorias, mas refratar novas perspectivas; olhar 

para o nosso objeto e refletir mais do que apenas a sua realidade aparente. 

As reflexões aqui buscaram, assim, resenhar as definições centrais que 

fundamentam a concepção dialógica de linguagem, por meio da leitura exclusiva das 

obras do Círculo de Bakhtin, estabelecendo uma rede central de noções que orientam 

conceitual e metodologicamente toda a pesquisa. 

Chamamos esta seção ainda de teórico-metodológica, porque 

considerarmos que a teoria bakhtiniana também é uma metodologia científica que 

determina objetivamente de que maneira tomamos o corpus como objeto de pesquisa, 

de que maneira nos portamos frente a ele, e de que modo o tratamos. Pontuaremos, 

assim, ao longo da explanação, as implicações metodológicas depreendidas dos 

conceitos elaborados nessa arquitetônica. 
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2.1 CONCEPÇÃO DIALÓGICA DA LINGUAGEM 

Os primeiros apontamentos do Círculo acerca das questões postas à 

filosofia da linguagem e sua relação com os estudos das ideologias estão publicados 

no livro Marxismo e filosofia da linguagem (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 2009). Segundo 

os autores, a ausência de uma análise marxista dos fenômenos de linguagem fez com 

que os problemas dos estudos linguísticos ainda não tivessem sido satisfatoriamente 

resolvidos. Em contrapartida, os autores defendem que os trabalhos marxistas ainda 

se encontram no estágio do materialismo mecanicista pré-dialético, pois esses 

acabaram por reduzir os fenômenos ideológicos a particularidades da consciência e 

do psiquismo, sem que uma descrição definitiva e universal da materialidade dos 

problemas ideológicos se desse. 

A implicatura de uma análise marxista dos fenômenos de linguagem para a 

filosofia da linguagem é a mesma dos problemas relacionados à filosofia da linguagem 

para os trabalhos marxistas: a compreensão do “papel da língua como realidade 

material específica da criação ideológica” (op. cit.; p. 25).  Uma vez que os problemas 

da linguagem configuram um ponto de convergência entre os vários domínios 

relevantes para a concepção marxista de mundo, fez-se necessário situar esses 

problemas dentro da visão marxista, bem como averiguar o problema da natureza real 

dos fenômenos linguísticos – objetivos propostos no livro. 

A principal consequência dessa tese para os estudos linguísticos é a 

constatação da natureza ideológica da linguagem. A produção ideológica ocorre por 

meio de um processo semiótico de significação de uma realidade social ou natural; 

isto é, todo produto ideológico, fazendo parte de uma dada realidade, remete a um 

significado fora de si mesmo. Em outras palavras, o signo, para Bakhtin (2009) é a 

realidade material objetiva da produção ideológica. Ao representar algo do mundo 

físico, o signo adquire um sentido específico e habita um universo paralelo ao físico: 

o universo da linguagem.  

Claramente, esses dois universos não se confundem: o signo não 

corresponde ao objeto representado. Uma foice e um martelo, objetos do mundo 

físico, por exemplo, tem uma utilidade correspondente e, em si mesmo, não 

representam nada além disso. Já esses mesmos objetos, quando inscritos na 

bandeira da União Soviética, adquirem um novo sentido valorado ideologicamente: 

eles representam algo que extrapola a realidade da qual faziam parte, resumida 

basicamente a sua utilidade mecânica. A mesma reflexão é expressa, 
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hermeticamente, no famoso quadro do pintor surrealista Magritte: "Ceci n’est pas une 

pipe". Isto é, a representação do cachimbo não é o mesmo que o objeto do mundo 

físico. 

O domínio dos signos é, pois, mutuamente, correspondente ao domínio do 

ideológico. O signo, enquanto produto ideológico, reflete e refrata a realidade que 

representa: confirmando-a, distorcendo-a, refutando-a, aumentando-a, valorando-a. 

Ele também, em contrapartida, está sujeito a avaliações ideológicas diversas: 

verdadeiro, falso, correto, errado, bom, ruim, bonito, feio, diferente etc. 

É importante notar, ainda, que cada campo da atividade humana (o religioso, 

o científico, o jurídico, o artístico, o cotidiano) tem sua própria orientação de realidade 

e a refrata a sua própria maneira, gerando diversas esferas ideológicas coexistentes.   

Porém, paralelamente, à toda realidade simbólica de cada signo, não se 

pode perder de vista o fato de que cada um é, também, fragmento material dessa 

realidade. Todo signo ideológico possui uma “encarnação material” (BAKHTIN; 

VOLOCHÍNOV, 2009; p.33). Para a linguagem verbal, por exemplo: a palavra. Assim, 

todos os fenômenos ideológicos possuem uma realidade material específica e 

objetiva, sendo, portanto, perfeitamente passíveis de estudos analíticos pautados em 

uma metodologia objetiva. 

“O signo é um fenômeno do mundo exterior” (op. cit.; p. 33). A principal 

consequência desse fato, subestimado ou relevado por muitas concepções teóricas, 

é a de que o processo de criação e de compreensão ideológico não se dá em nível de 

consciência, de maneira abstrata e inefável. Toda a consciência está repleta de 

signos, o diálogo interior se dá por meio de signos. O próprio processo de 

compreensão consiste em aproximar o signo apreendido de outros signos já 

conhecidos – “a compreensão é uma resposta a um signo por meio de signos” (op. 

cit.; p. 34). 

Os processos de criatividade e de compreensão ideológicas formam, 

portanto, uma cadeia ideológica contínua e ininterrupta entre indivíduos organizados 

socialmente, a partir das interações entre esses indivíduos. É fundamental frisar que 

essa interação não é puramente natural, biológica, mas de caráter eminentemente 

social: não basta que dois seres humanos sejam postos frente a frente para que ocorra 

interação e mútua compreensão, eles têm de, minimamente, pertencer a mesma 

unidade social e compartilharem um conjunto geral de signos. Assim, esses dois 
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processos só podem ser explicados em termos ideológicos e sociais, submetidos, 

portanto, às formas e às condições da comunicação humana. 

A consciência individual é formada a partir do contato com os diversos 

discursos presentes em todas as esferas de atividade nas quais agimos, criando uma 

rede interna de informações que se cruzam e se combinam para fundar o nosso ponto 

de vista particular acerca das coisas do mundo. Ela é produto da interação com o 

mundo exterior manifesto discursivamente e é manifestada discursivamente por meio 

de uma posição responsiva frente a esses discursos. 

A palavra, nessa arquitetônica, adquire papel central e decisivo, tanto por 

sua neutralidade simbólica e materialidade flexível, quanto por sua ubiquidade social. 

Ela permeia e acompanha todos os processos de criação ideológica e é comum a 

todas as esferas sociais, diferentemente de outros tipos de signos, não pertencendo 

a nenhuma delas em particular. Ela não guarda nenhum sentido específico imanente, 

mas o tem renovado a cada nova enunciação, sendo envolvida de entonações 

diversas. Ela dispensa qualquer material extracorporal ou aparelhagem específica ou 

outra forma de recurso, sendo, assim, o principal material semiótico da consciência 

individual, da vida interior. Por essas razões, Volochinov nomeia a palavra como “o 

signo ideológico por excelência” (op. cit; pag. 36). 

O Círculo refuta, dessa maneira, a tese de que os processos de criação e 

compreensão ideológicas podem ser compreendidos em termos da consciência 

individual, tal qual concebe uma das principais orientações do pensamento filosófico-

linguístico, denominada no livro de subjetivismo idealista. Esta corrente, quando 

explica estes dois processos no quadro da consciência individual, reduz a consciência 

a tudo ou a nada, quando ora a situa acima da realidade determinando-a 

completamente, ora a concebe como simples conglomerado de reações 

psicofisiológicas determinadas pelo meio de maneira mecânica e vazia.  

Nessa corrente, cuja principal referência é Wilhelm Humboldt, a linguagem 

é tomada primordialmente como um ato criativo individual isolado. A língua, reduzida 

a atos significativos que unicamente representam índices de singularidade do sujeito, 

passa a ser regida pelas leis da psicologia idealista, pertencendo ao domínio subjetivo 

da consciência individual, sendo negligenciadas as regularidades inerentes à 

comunicação humana. 

Em caminho oposto a essa primeira corrente, a linguagem foi também 

tomada como um sistema linguístico puro, regido por leis próprias e específica, 



34 
 

atravessada por critérios puramente linguísticos/gramaticais, os atos individuais 

constituindo, do ponto de vista da língua, simples variações ou deformações da 

norma. Os sujeitos, nessa concepção, são reduzidos ao conglomerado psico-

fisiológico capaz de reproduzir construções gramaticalmente adequadas ou, enquanto 

ouvinte, decifrá-las apropriadamente. Essa segunda orientação do pensamento 

filosófico-linguístico, denominada pelos autores de objetivismo abstrato, retoma os 

trabalhos positivistas acerca da linguagem, tendo como principal referência Ferdinand 

de Saussure. 

Nessa segunda concepção, diferentemente da primeira cujo centro 

conceitual era o sujeito e sua subjetividade criativa, a principal noção está no sistema 

linguístico tomado em sua regularidade sincrônica, explicado pelas regras internas do 

próprio sistema, sendo irrelevante, em termos metodológicos, tudo o que não é 

reiterável, o que é ruído ou entra em desacordo com as regras internas estabelecidas. 

Não interessa, pois, a historicidade da língua, sua evolução, sua abordagem 

diacrônica – processo este regulado por uma lógica outra, que nega a lógica interna 

no sistema sincrônico. Esta noção é adequadamente sintetizada na dicotomia 

saussuriana langue / parole. Não é possível, para esta concepção, nenhum 

julgamento ideológico apreciativo, do tipo: isto é bom, ruim, ético, inaceitável. Ao 

contrário, há apenas o critério linguístico que determina o erro ou o acerto. 

É necessário, contudo, pressupor que não há atividade mental sem 

expressão semiótica, aceitando que a palavra é o material privilegiado da vida interior. 

Dessa forma, é inteiramente dispensável uma distinção avaliativa entre conteúdo 

interior e expressão exterior – esta última tida como índice de criatividade e 

genialidade do autor solitário e isolado socialmente. Isso porque o centro organizador 

não se situa no interior do indivíduo, mas no exterior, no meio social. Não é a atividade 

mental que organiza a enunciação, mas o contrário: é a enunciação que organiza a 

atividade mental. 

Por outro lado, esterilizar a linguagem com o intuito torná-la objeto da 

linguística enquanto ciência resultou numa concepção de linguagem que independe 

dos sujeitos envolvidos, já que, sendo produto da criação coletiva, situa-se acima dos 

mesmos, pairando normativamente sobre estes, repelindo logicamente toda as 

subjetividades que ameaçassem a ordem geral compartilhada. Além disso, essa 

concepção nega a historicidade da língua quando opta, por pressuposto 

metodológico, pela corte sincrônico e o opõe ao fluxo diacrônico. A abordagem 



35 
 

sincrônica da língua, porém, existe somente num estágio abstrato de análise, não 

correspondendo à realidade. 

Em suma: 

“[...] ao considerar que só o sistema linguístico pode dar conta dos 
fatos da língua, o objetivismo abstrato rejeita a enunciação, o ato de 
fala, como sendo individual. Como dissemos, é esse o proton 
pseudo, a ‘primeira mentira’, do objetivismo abstrato. O subjetivismo 
idealista, ao contrário, só leva em consideração a fala. Mas ele 
também considera o ato de fala como individual e é por isso que 
tenta explica-lo a partir das condições da vida psíquica individual do 
sujeito falante. E esse é o seu proton pseudo.” (BAKHTIN; 
VOLCHINOV, 2009, p. 113). 
 

A língua não pode ser compreendida em nível supra ou infra-humano, mas 

inter-humano – ela é de natureza social. Ela só tem caráter significativo para os 

sujeitos envolvidos na condição de enunciado concreto, ancorado no contexto social 

e ideológico imediato, no contexto discursivo no qual surge e do qual faz parte. Daí se 

depreende, metodologicamente que: não se separa o enunciado do seu contexto 

concreto imediato; esse, aliás, lhe constitui dialogicamente. 

A palavra deve ser concebida enquanto signo social, polissêmica e 

plurivalente. Ela representa uma arena de conflitos, um ponto de convergência e 

divergência de diversos discursos. Toda enunciação viva evidencia esse diálogo com 

um já dito. Nesse sentido, os diversos contextos em que uma palavra aparece não 

simplesmente se justapõem, eles estão em uma intensa e contínua interação. É a 

mudança dos acentos avaliativos imprimidos à palavra, em seus diversos contextos, 

que lhe dão vida, que a tornam signo - e não mero sinal a ser reconhecido. Disso, se 

compreende ainda que: não se deve separar a língua do seu conteúdo ideológico. 

O sujeito falante utiliza a língua para suprir suas necessidades enunciativas 

concretas, para agir no mundo. Os enunciados assim surgem com um propósito 

específico, num contexto social imediato real. Isto é, o sujeito falante, respondendo a 

uma conjuntura ideológica específica, fala de um lugar e de um tempo, ele é 

encarnado, volitivo, histórico, social. Assim, recusa-se, metodologicamente, tanto uma 

concepção absolutamente passiva do sujeito frente ao sistema, quanto uma 

concepção de um sujeito soberano de sua expressividade. 

O ato de compreensão também não é vazio de significado, já que a própria 

enunciação espera uma resposta de natureza ativa, ela antecipa essas respostas – 

além de se constituir como resposta a outros discursos. Isto é, a compreensão é 

sempre ativa: o sujeito ouvinte pode concordar, discordar, complementar, distorcer, 
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refutar o que foi dito. Não se trata de um simples ato de reconhecimento de sinais 

sistêmicos, mas da apreensão do signo novo e de sua aproximação com outros já 

apreendidos. Nesse sentido, há uma óbvia e intermitente alternância entre os sujeitos 

da enunciação. Recusa-se, assim, uma concepção de compreensão passiva. 

Todas essas noções culminam na concepção dialógica de linguagem, que 

pode ser sintetizada da seguinte maneira: 

Toda enunciação, mesmo na forma imobilizada da escrita, é uma 
resposta a alguma coisa e é construída como tal. Não passa de um 
elo da cadeia dos atos de fala. Toda inscrição prolonga aquelas que 
a precederam, trava uma polêmica com elas, conta com as reações 
ativas da compreensão, antecipa-as. (op. cit., p. 101). 
 

O signo, nessa concepção, por ser ideológico, é índice de luta e 

transformação social. A palavra, como centro da interação verbal, sendo estritamente 

ligada às condições da situação social a qual pertence, tem flutuações sensíveis às 

mudanças da atmosfera social. Ela funciona assim, como índice de valor social e 

permite compreender as disputas de poder que decorrem através dela. Essa 

plurivalência do signo é de suma importância: é o entrecruzamento de diversos índices 

de valor que o torna vivo, móvel, capaz de evoluir. O signo, assim, torna-se arena de 

conflito entre forças centrípetas e centrífuga, forças reacionárias e revolucionários. 

 A concepção dialógica de linguagem permite, portanto, contemplar essas 

disputas ideológicas marcadas pelos signos linguísticos nas práticas discursivas, nos 

mais diversos campos de atuação humana. Por essa razão, ela é basilar para esta 

pesquisa que objetiva verificar tais tensões no gênero fanfiction e sua evidência 

enquanto elo discursivo, que ora se aproxima, ora se afasta do cânone, num 

contrafluxo hegemônico de produção cultural. 

 

2.2 O ENUNCIADO COMO UNIDADE DA COMUNICAÇÃO DISCURSIVA 

 A concepção dialógica de linguagem funda, como unidade real da 

comunicação discursiva, o enunciado e afirma que este é um núcleo problemático de 

importância excepcional. Cabe nesta seção caracterizar este conceito fundamental 

para a visão de linguagem que aqui é utilizada e diferenciá-lo da oração, enquanto 

unidade da língua. 

 Em todos os campos de atividade humana, o uso da linguagem se dá por 

meio de enunciados concretos e únicos, proferidos por seus integrantes, com as 

condições e finalidades respectivas de cada campo, que influenciam tanto seu 
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conteúdo temático e estilo de linguagem, quanto sua construção composicional. 

Desse modo, o enunciado representa um eixo de tensões que ao mesmo tempo o 

individualizam e o generalizam.  

O enunciado é individual e único, porque é proferido por um falante concreto, 

real, encarnado, em repostas a outros enunciados, numa conjuntura tempo-espaço 

que nunca irá se repetir. Por outro lado, cada campo de atividade humana gera seus 

tipos relativamente estáveis de enunciados, que são reconhecíveis e reiteráveis, 

principalmente, por sua estrutura composicional. 

As correntes linguísticas analisadas na seção passada, conforme 

problematizou-se, pecam por subestimar a função comunicativa da linguagem. Para 

elas, ora em um ora em outro prisma, a linguagem é analisada a partir do ponto de 

vista do falante, sem a relação fundamental com os outros participantes da 

comunicação discursiva. Sumariamente, para essas correntes, era necessário à 

língua apenas um falante e seu objeto de fala. Quando o outro era considerado, era 

apenas na condição de ouvinte passivo, cujo papel (dispensável) era o de decodificar 

o conteúdo do enunciado proferido.  

O enunciado, portanto, era concebido numa gênese espontânea cercada por 

um vácuo histórico e social. O falante e sua mente criativa eram o único combustível 

necessário a tal gênese, e suas motivações e finalidades começavam e terminavam 

nele mesmo. O pensamento existia independente da comunicação, conforme a 

formula de Humboldt: “sem fazer nenhuma menção à necessidade da comunicação 

entre os homens, a língua seria uma condição indispensável do pensamento para o 

homem até mesmo na sua eterna solidão” (HUMBOLDT apud BAKHTIN, 2011, pag. 

270. Grifos do autor.). 

Porém, a noção de um eu-locutor absoluto e isolado, adâmico, é tão mítica 

e ficcional quanto a noção de um ouvinte-receptor e de um processo de compreensão 

passivo. Como afirmou-se, anteriormente, o eixo organizador de todo o pensamento 

individual é exterior ao sujeito, a sua própria construção social enquanto sujeito ocorre 

na interrelação com o outro, subentendendo sua posição ativa de compreensão dos 

discursos dos outros no mundo da vida: 

 
Toda compreensão de fala viva, do enunciado vivo é de natureza 
ativamente responsiva (embora o grau desse ativismo seja bastante 
diverso); toda compreensão é prenhe de respostas, e nessa ou 
naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante. A 
compreensão passiva do significado do discurso ouvido é apenas 
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um momento abstrato da compreensão ativamente responsiva real 
e plena, que se atualiza na subsequente resposta em voz real alta” 
(BAKHTIN, 2011, p. 271). 
 

Desse modo, toda compreensão se torna resposta, seja imediatamente após 

o enunciado, seja uma resposta adiada, em que o ouvinte responde a ele apenas em 

um momento posterior ao da enunciação. Os enunciados ouvidos sempre reverberam, 

de um modo ou de outro, nos enunciados futuros. O falante, ao construir seu 

enunciado, é respondente, em maior ou menor grau, aos discursos que o 

antecederam, e constrói a sua fala determinada a uma posição de compreensão ativa: 

ele não espera uma posição passiva esvaziada simbolicamente, mas uma adesão, 

uma concordância, uma discordância, uma execução. Todo o esforço de se fazer 

inteligível tem essa finalidade. 

Cada enunciado, portanto, é um elo na cadeia complexamente organizada 

de outros enunciados. O ato de fala isolado e o de compreensão passiva são apenas 

abstrações do ato real e pleno de comunicação discursiva. Tal abstração, para fins 

científicos, é perfeitamente justificada, mas sob a condição de ser compreendida 

exatamente como isto: a abstração de um fenômeno real e concreto. O fato, porém, é 

que a linguística geral apresentou essa abstração não expressamente como um 

reflexo da realidade, mas sem qualquer ressalva de que ele remete a um fenômeno 

real de maior complexidade. 

Entre os traços que definem a natureza do enunciado, o primeiro deles é a 

alternâncias dos sujeitos de fala. Ela define o limite de cada enunciado concreto 

como unidade da comunicação discursiva. Independentemente de sua natureza, 

extensão, estilo composicional, há uma espécie de início absoluto e fim absoluto: 

antes dele, os enunciados dos outros, depois dele, os enunciados responsivos dos 

outros ou as atitudes responsivas silenciosas frente a ele. O falante finaliza seu 

enunciado para passar a palavra ao outro, num dixi mudo percebido pelos ouvintes 

como um sinal de conclusão. 

Essa alternância entre os sujeitos, dependendo das condições e da situação 

de comunicação, pode assumir diversas formas. Ela pode aparecer de modo mais 

simples no diálogo cotidiano, em que se alternam as réplicas dos sujeitos envolvidos. 

Essas réplicas, por mais fragmentárias que sejam, são dotadas de uma 

conclusibilidade especifica, de maneira a poder suscitar resposta frente a elas. De 

modo análogo, observamos a alternância dos sujeitos em outros tipos de enunciados, 
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como uma ordem, um artigo científico ou um romance de muitas páginas: todos são 

dotados de uma conclusibilidade específica, de modo a permitir que se assuma uma 

posição responsiva frente a ele. 

Ao mesmo tempo em que cria limites precisos, a alternância entre os sujeitos 

interliga os enunciados numa cadeia discursiva. Tal relação discursiva é impossível 

entre unidades da língua (palavras e orações), em que a noção de continuidade se dá 

entre uma linha de raciocínio e outra do próprio falante. O contexto da oração é a fala 

do próprio enunciador. Só existe a possibilidade de respostas frente a elas quando 

estas assumem o status de enunciado pleno. E, nessa condição, o outro é essencial. 

A oração, enquanto unidade da língua, não possui essas características: não 

é delimitada pela alternância entre os sujeitos do discurso, não tem contato direto com 

a realidade, não se relaciona anteriormente com os enunciados dos outros, não 

suscita resposta ativa do outro frente a ela. Sendo de natureza gramatical, ela possui 

fronteiras gramaticais, contexto gramatical, relações com outras unidades gramaticais 

e é regida por leis gramaticais. A distinção entre esta e o enunciado é fundamental. 

Quando a oração adquire o status de enunciado pleno, ela passa a ter uma natureza 

diversa, que não lhe é própria, mas sim do enunciado. A confusão entre esses 

conceitos deturpa a sua natureza: tanto a oração não pertence ao discurso, quanto o 

enunciado não se presta a gramaticalização. 

O segundo traço distintivo do enunciado, que é diretamente relacionado ao 

primeiro (a alternância entre os sujeitos do discurso), é a conclusibilidade específica 

do enunciado. Um critério fundamental da conclusibilidade, já citado anteriormente, é 

a possibilidade de se ocupar frente ao enunciado uma posição responsiva. Só existe 

essa possibilidade de reposta ao enunciado se existe uma noção compartilhada de 

conclusão, ainda que ela possa assumir diversas formas, a depender de três 

elementos intimamente relacionados ao todo do enunciado: 1) a exauribilidade do 

objeto e do sentido, 2) o projeto de dizer ou vontade de discurso do falante e 3) as 

formas típicas composicionais de gênero. Esses três elementos moldam o enunciado, 

de maneira a lhe conferir uma inteireza clara e perceptível entre os falantes. 

Quanto ao primeiro desses 3 elementos, é importante notar que a 

exauribilidade semântico-objetal é bastante diversa entre os diferentes campos da 

comunicação discursiva. Ela pode ser bastante sucinta e superficial no campo da vida 

cotidiana e mais abrangente e complexa em outros campos, como no científico, por 

exemplo. É notável, também, que a exauribilidade semântico-objetal só é possível de 
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maneira sempre relativa, já que o objeto é, em realidade, inexaurível. Mas, ao se tornar 

tema de um enunciado, ele adquire uma conclusibildade específica possível naquelas 

condições, de acordo com os objetivos aos quais o autor se propõe, dentro já do 

âmbito da ideia definida por este autor, isto é, o seu projeto de dizer. 

Assim, passamos, consequentemente, ao segundo elemento da 

conclusibilidade específica, imediatamente correlacionado com o primeiro, que é a 

vontade ou o projeto de dizer do autor. Obviamente, é a vontade discursiva do autor 

(originada numa conjuntura social e ideológica, na relação necessária com outros 

enunciados) que determina o todo do enunciado, seu volume, suas fronteiras. Ela 

determina também a escolha do objeto do discurso, com os limites e a exauribilidade 

semântico-objetal desejada. Presumivelmente, ela também determina a escolha do 

gênero composicional que dará forma ao enunciado – terceiro elemento. 

O projeto de dizer do autor é intuído pelo ouvinte, na sua posição ativa de 

compreensão. Isso porque, dialogicamente, o ouvinte aciona todo o repertório prévio 

de outros enunciados com os quais o atual conversa, tanto em termos de conteúdo 

semântico-objetal, quanto em termos de estilo composicional. Isto é, desde o primeiro 

contato com um enunciado concreto, na posição ativa de ouvinte, este faz uma série 

de inferências e suposições, baseados no seu repertório prévio, que podem ou não 

se confirmarem ao termino da enunciação. Isso só é possível graças à natureza geral 

do enunciado, sua estrutura composicional e seu caráter dialógico. 

O terceiro elemento que determina a conclusibilidade do enunciado são as 

formas estáveis de gênero do enunciado. O primeiro ato individual de escolha do autor 

é a escolha de um gênero que dará forma a sua enunciação. Essa escolha é baseada 

na situação real de fala, na relação entre os participantes, pelo objeto de fala e pelo 

projeto de dizer do autor. Todos esses elementos se influenciam mutuamente, porque 

ocorrem de modo simultâneo na enunciação, isto é: dentro do campo de comunicação, 

na situação real de fala, em resposta a outros enunciados, o falante, em sua 

individualidade criativa, é condicionado a falar em um determinado gênero do 

discurso, que organiza sua enunciação e lhe dá forma, ao mesmo tempo em que 

modula seu projeto de dizer, possibilitando-lhe estabelecer uma espécie de limite 

semântico-objetal. Se num bilhete para um colega, será dito o que se pretende de um 

modo; se no mesmo bilhete para um superior, o será de maneira diversa; assim como 

será diferente a enunciação se esta ocorrer por meio de um telefonema, de um ofício, 

de um telegrama, de uma mensagem de texto etc. Acerca deste ponto de importância 
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singular para a pesquisa em questão, a descrição de gênero será verticalizada na 

próxima seção. 

O terceiro traço distintivo do enunciado, enquanto unidade do discurso, é a 

relação deste com o próprio falante (autor do enunciado) e com os demais 

participantes da comunicação discursiva. Num primeiro momento, as 

características composicionais e de estilo do enunciado surgem na posição ativa de 

compreensão do autor frente a outros discursos, o que determina seu conteúdo 

semântico-objetal, a escolha dos meios linguísticos e do gênero do discurso que lhe 

dará forma, e, por fim, a ideia do sujeito autor centrada no objeto de sua enunciação, 

o seu projeto de dizer. Num segundo momento, o que determina a sua construção 

estilístico-composicional é o elemento expressivo, ou seja, a relação subjetiva 

emocional valorativa do falante com o objeto conteúdo do seu dizer. 

Nas diferentes esferas da comunicação, o elemento expressivo tem diversos 

graus de força e significado, mas está sempre presente, já que o enunciado nunca é 

neutro ideologicamente. A escolha dos recursos lexicais, gramaticais e 

composicionais do enunciado, assim, são determinadas pela relação emocional 

valorativa do falante com seu objeto de discurso, independente de qual seja ele. 

Está é outra diferença fundamental entre o enunciado e a oração enquanto 

unidade da língua. O elemento expressivo emocional valorativo é inerente ao 

enunciado, em sua condição de unidade do discurso, pois é somente na relação com 

a realidade, em enunciados concretos, que as palavras adquirem significados 

valorados ideologicamente. Os elementos gramaticais da língua, isto é, o léxico, a 

oração, são categoricamente neutros expressivamente. “As palavras não são de 

ninguém” (BAKHTIN, 2011, p. 290). A sua natureza semântica não tem valor 

ideológico ou axiológico, mas, ao contrário, são expressivamente flexíveis para dar 

conta dos diversos juízos de valor que podem abastecer qualquer falante. 

Pode-se pensar que expressões como “ele morreu” ou “que alegria” tenham 

uma entonação expressiva própria, o que levaria à suposição de que tal 

expressividade pertence à carga semântica das palavras “morreu” e “alegria”. Porém, 

é possível que “ele morreu” seja enunciado com uma entonação de alegria ou até de 

jubilo, enquanto “que alegria”, de maneira irônica e jocosa. É, portanto, apenas na 

entonação expressiva – constitutiva do enunciado – que a relação emocional 

valorativa do sujeito autor com o objeto de seu dizer é perceptível.  
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Fora do enunciado, no sistema da língua, a entonação expressiva não 

existe, porque a expressividade não está no significado da palavra, mas no sentido 

concreto que ela adquira apenas na enunciação. Quando selecionamos as palavras 

que constituirão nosso enunciado, cujo significado pode ou não corresponder ao 

nosso objetivo expressivo diante de outras palavras, partimos do conjunto de nosso 

projeto de dizer (construído dialogicamente numa conjuntura social e ideológica), e é 

esse conjunto criado e projetados por nós que impregna as palavras que 

selecionamos com a sua expressividade. 

Portanto, a emoção, o juízo de valor, a expressão, são estranhos à 
palavra da língua e surgem unicamente no processo do seu 
emprego vivo em um enunciado concreto. Em si mesmo, o 
significado de uma palavra (sem referência à realidade concreta) é 
extraemocional. (BAKHTIN, 2011, p. 292) 
 

 É importante notar que essa é uma questão mais complexa, já que, quando 

escolhemos as palavras para a construção do nosso enunciado, não as selecionamos 

do sistema da língua, mas, na realidade, de outros enunciados, e particularmente, de 

enunciados familiares ao nosso. Consequentemente, partimos de um repertório de 

palavras que já vem carregadas ideologicamente e axiologicamente dos usos 

anteriores e que adquirem certa expressividade típica de formas estáveis de 

enunciados, os gêneros do discurso. 

 Essa tonalidade expressiva típica da palavra, porém, não tem a mesma força 

coercitiva das unidades da língua, na medida em que é fluída e permanece em 

constante construção e reformulação, do mesmo modo que é a atividade humana. Por 

outro lado, ela não é pessoal e individual, assim como os gêneros discursivos não o 

são. Sua construção é histórica e social, e é apenas coletivamente que eles se 

reformulam. A importância da palavra-signo na arquitetônica bakhtiniana já foi 

desenvolvido anteriormente, bastando lembrar que ela é elemento essencial para sua 

concepção ideológica de linguagem e que é um sensível indicador das transformações 

sociais, porque contém lentas acumulações construídas ao longo do tempo. 

 Apesar das palavras não pertencerem a ninguém, no entanto, é por meio de 

enunciados individuais concretos que temos contato com elas e, neste ambiente, elas 

também adquirem certa carga individual, determinada pela singularidade do 

enunciado. Os significados lexicais das palavras, também, asseguram certa 

regularidade compartilhada mutuamente entre todos os falantes de determinada 

comunidade, mesmo que seu emprego seja sempre vivo e de caráter individual e 
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contextual. Assim, Bakhtin determina que a palavra, para os falantes, tem três 

aspectos: 

[...] como palavra da língua neutra e não pertencente a ninguém; 
como palavra alheia dos outros, cheia de ecos de outros 
enunciados; e, por último, como minha palavra, porque, uma vez que 
opero com ela em uma situação determinada, com uma intenção 
discursiva determinada, ela já está compenetrada da minha 
expressão. (BAKHTIN, 2011, p. 294) 
 

 Em cada época, nos círculos diversos de atividades, em cada universo 

particular no qual um indivíduo cresce e convive, há certos enunciados que se 

revestem de uma autoridade que determina o tom geral, o qual as pessoas reiteram, 

citam, imitam, aceitam, sobre o qual se baseiam para construir seus próprios 

enunciados: a ciência, as artes, o jornalismo, a política, a religião. Em todos as esferas 

humanas, existem determinadas tradições que determinam uma conjuntura discursiva 

maior que normatiza as ações e a expressão de uma época específica. Por essa 

razão, a formação discursiva individual sempre se dá em uma contínua interação com 

os enunciados alheios, podendo ser entendida, em um primeiro momento, como um 

processo de assimilação – criativa, em maior ou menor grau – da palavra do outro. 

Nosso discurso, isto é, todos os nossos enunciados (inclusive as 
obras criadas), é pleno de palavras dos outros, de um grau vário de 
alteridade ou de assimilabilidade, de um grau vário de 
aperceptibilidade e de relevância. Essas palavras dos outros trazem 
consigo a sua expressão, o seu tom valorativo que assimilamos, 
reelaboramos e reacentuamos. (BAKHTIN, 2011, p. 294-295)  
 

O sistema linguístico possui formas e meios para verbalizar a expressão do 

falante, mas a própria língua e suas unidade não tem expressividade própria por 

natureza – são neutras. Por essa razão, são úteis para expressar qualquer juízo de 

valor, os mais variados e contraditórios, e qualquer posicionamento axiológico. O 

enunciado, seu estilo e sua composição, são, assim, determinados pelo elemento 

semântico-objetal, de um lado, e pelo elemento expressivo, de outro, ou seja, pela 

relação emocional expressiva do falante com o objeto do seu discurso. 

Em resumo, o enunciado é um elo na cadeia discursiva. Ele emerge nas 

situações reais de comunicação, com uma motivação e um objeto definidos. É único 

e irrepetível, porém possui formas relativamente estáveis de composição, chamadas 

de gêneros do discurso. Ele é delimitado pela alternância dos sujeitos participantes 

da comunicação discursiva. Não é indiferente a outros enunciados nem se basta a si 

mesmo. Os enunciados se replicam e se refletem mutuamente. Cada enunciado é 

pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados. Deve ser entendido, antes de 
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tudo, como resposta. Cada enunciado é pleno de variadas atitudes responsivas. Ele 

se reveste de diversas tonalidades expressivas e axiológicas, porque é comprometido 

com as ideias e a visão de mundo do autor. Por mais monológico e centrado que seja 

o enunciado, ele é sempre pleno de tonalidades dialógicas. Enquanto elo na cadeia 

discursiva, ele se relaciona tanto com os elos precedentes quanto com os 

subsequentes, isto é, é construído com um endereçamento definido que interfere na 

sua elaboração. 

Todo trabalho de investigação de fenômenos da linguagem parte, de alguma 

forma, da materialidade linguística concreta. Sendo assim, ele, inevitavelmente, irá 

operar com enunciados concretos, relacionados a um campo de atividade humana, 

dos quais a investigação obtém os fatos linguísticos de que necessita. Por isso, faz-

se necessária uma noção precisa da natureza do enunciado, o que buscou-se 

caracterizar nesta seção, e dos tipos diversos de enunciados, ou seja, os gêneros do 

discurso – conceito complexo de importância significativa para esta pesquisa, que 

será aprofundado na próxima seção. 

Os elementos que distinguem o enunciado são de vital importância para a 

análise e compreensão do gênero discursivo fanfiction, que só poderá ser 

devidamente apreciado, quando notadas todas essas características e observado 

como elas operam na funcionalidade do gênero em sua enunciação concreta. Assim, 

as categorias que constituem o enunciado serão a espinha dorsal que sustentará as 

descrições e a análise desta pesquisa. 

 

2.3 GÊNEROS DO DISCURSO 

Os tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais são dados ao 

falante ao mesmo tempo em que as demais estruturas da língua, Bakhtin (2011) 

nomeia de gêneros do discurso. Assim, essas estruturas reiteráveis de enunciados 

são absorvidas, inconscientemente ou institucionalizadamente, pelo falante, que 

recorre a elas para organizar sua enunciação de acordo com a situação concreta em 

que se encontra: um pedido, uma conversa de cunho íntimo, um telefonema, um 

requerimento, um ofício, um texto dissertativo-argumentativo etc. 

Comunicamo-nos apenas por meio de gêneros discursivos, ou seja, todas 

as nossas enunciações possuem formas relativamente estáveis e típicas de 

construção às quais dominamos com a mesma habilidade com a qual dominamos as 

demais estruturas da língua, como a composição vocabular e as estruturas 
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gramaticais. Até mesmo em situações mais distensas e livres, nossas falas são 

moldadas por determinadas formas de gêneros, que podem variar desde as mais 

estereotipadas e padronizadas às mais criativas e flexíveis. 

“Aprender a falar significa aprender a construir enunciados” (BAKHTIN, 

2011, p. 283). Isso porque a língua chega até nós na forma de enunciados, e é dessa 

forma que a absorvemos. Assim, não só aprendemos a moldar o nosso próprio 

discurso em forma de gênero, mas reconhecemos essas estruturas no discurso alheio, 

motivo pelo qual podemos pressupor uma determinada extensão, uma determinada 

construção composicional, prevemos um fim: desde o primeiro contato, temos a 

sensação de um todo que nos possibilita fazer inferências diversas acerca da estrutura 

e do conteúdo, em termos de progressão do tema abordado. 

A escolha de um gênero é o primeiro passo no projeto de dizer do autor, 

condicionada às especificidades de cada campo e às considerações temáticas de seu 

objeto, bem como aos demais participantes da comunicação discursiva. Em um 

primeiro momento, a vontade de dizer do autor se insinua em toda sua individualidade 

e subjetividade, para em seguida, se adaptar ao gênero discursivo escolhido. É da 

reação entre essas duas forças que sua enunciação se concretiza em enunciado 

pleno.  

 Obviamente, existe uma infinidade de gêneros do discurso, tanto quanto é 

infinita e multiforme a atividade humana nos mais diversos campos. Não é possível 

ou desejável minimizar essa extrema heterogeneidade e a dificuldade daí advinda em 

definir a natureza geral do enunciado. Contudo, a concepção de enunciado e a relação 

entre a diversidade de gêneros discursivos é essencial para compreender a 

historicidade da investigação linguística, para compreender a relação entra língua e a 

vida – “Ora, a língua passa a integrar a vida através de enunciados concretos (que a 

realizam); é igualmente através de enunciados concretos que a vida entra na língua” 

(BAKHTIN, 2011, p. 265), e, por essa razão, tal reflexão é indispensável. 

 A questão geral dos gêneros discursivos nunca foi propriamente colocada, 

embora, desde a antiguidade, existem estudos acerca do gênero, a partir de recortes 

e distinções limitadas, não relacionados entre si, de modo que a natureza verbal 

comum ou a questão do enunciado pudessem receber alguma consideração 

satisfatória.  

Iniciando pela antiguidade, o corte artístico-literário permitiu o estudo dos 

gêneros literários: épico, lírico e dramático. Entretanto, as considerações em torno 
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desses gêneros permaneceram limitadas ao âmbito da literatura.  Também nesse 

período, os gêneros retóricos foram estudados – aí já se dava mais ênfase às 

questões de ordem discursiva, como a necessidade de considerar o ouvinte e sua 

influência para a construção do enunciado ou a noção de conclusibilidade verbal 

possível para o enunciado e a diferença desta com a conclusibilidade do pensamento. 

Porém ainda não se via a questão linguística geral, as considerações limitadas aos 

gêneros retóricos (jurídicos e políticos essencialmente).  

Estudou-se, posteriormente, ainda os gêneros discursivos cotidianos, 

principalmente, as réplicas de diálogo; entretanto, novamente pelo recorte limitador e 

descontextualizado, e também pelo ponto de vista adotado da linguística geral 

saussureana, ou ainda dos estruturalistas modernos ou dos behavioristas. Esse 

estudo redundava numa abordagem superficial e abstrata, que não poderia 

corresponder a uma definição da natureza universalmente linguística do enunciado. 

Outro conceito que foi equivocadamente compreendido ao longo do tempo, 

porque sempre conceituado de maneira casual e limitada para que pudesse ser 

compatível com uma definição universal de enunciado, é o estilo. Há uma infinidade 

de definições sobre estilo, baseadas em diferentes princípios, que acabam 

confundindo sua real natureza, tornando-o impreciso e pobre.  

As gramáticas atuais, por exemplo, nomeiam como “estilística” a seção 

correspondente às figuras de linguagem – como se somente isso fosse estilo. Tal 

noção leva à conclusão de que apenas alguns enunciados podem ter estilo e que isso 

varia com a natureza literária do texto (textos não literários não possuem estilo) ou, 

em última análise, da utilização, pelo falante, de uma ou outra figura de linguagem. 

Em suma, aprisionam a noção de estilo à dimensão das figuras de linguagem. 

Tal concepção tem origem em correntes estilísticas mais tradicionais, como 

a corrente estruturalista. Para esta, estilo é a marca de expressividade, índice de 

criatividade e inventividade do autor/locutor. Esse conceito vigorou nos estudos 

estilísticos durante muito tempo, e, embora mais abrangente do que a noção sugerida 

pelas gramáticas, ainda percebe estilo como algo exclusivo a alguns indivíduos 

dotados de capacidade sobrecomum e, portanto, estaria presente apenas em 

determinados enunciados (normalmente os poéticos). 

Mais recente, a corrente sociolinguística adota uma outra perspectiva: estilo 

não seria uma peculiaridade das produções de certos indivíduos, mas, ao contrário, 

estaria presente em toda enunciação, na medida em que a linguagem é sempre 
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condicionada aos contextos de uso. Para a sociolinguística, portanto, estilo seria a 

variedade de registros da linguagem, isto é, a adequação da linguagem ao contexto 

de uso e ao interlocutor. Essa noção leve em melhor consideração as questões de 

ordem social envolvidas na comunicação discursiva, por outro lado, apagam a 

individualidade do sujeito falante, seu projeto de dizer, pois sempre o remete a um 

grupo social, por meio das pistas linguísticas por ele deixadas em sua expressão: 

nordestino, sulista, jovem, idoso, pobre, rico. 

Em outras palavras, as principais noções de estilo que orientaram os 

estudos linguísticos o tomam como algo exclusivo de alguns enunciados, sendo índice 

de criatividade e singularidade que individualizam e distingue um enunciado dos 

demais ou, ao contrário, marca de adequação da linguagem a alguma variante social, 

apagando a individualidade do sujeito autor. 

 Na concepção dialógico, o estilo está indissoluvelmente ligado ao enunciado 

e às formas típicas de enunciados (os gêneros do discurso). Sendo individual e único, 

o enunciado pode refletir a estilo individual do falante, porém há determinados gêneros 

que são mais propensos a coerções e revelam menos do estilo individual, reforçando, 

por outro lado, a estrutura composicional do gênero – o estilo genérico ou funcional, 

conforme Bakhtin nomeia. 

É importante verificar também que o gênero discursivo do qual Bakhtin fala 

nada tem a ver com as noções de gênero colocadas até então. Para ele, toda a 

reiteração de estrutura composicional que organiza a enunciação é chamada de 

gênero discursivo. Como dito anteriormente, toda a enunciação se dá por meio de 

gêneros, ou seja, apresentam forma estáveis de enunciados que se consolidam nas 

práticas humanas diárias, nos mais diversos campos de atividade. Eles surgem e 

morrem junto com novas práticas ou com o desuso delas. Ou se reformulam, porque 

são indissociavelmente ligados às práticas sociais. Assim sendo, a flexibilidade das 

formas de gênero discursivo é bem maior que a das formas da língua, no sentido da 

sua estabilidade e coerção (normatividade). 

Não significa, por outro lado, que a enunciação não tenha nenhuma coação. 

Na realidade, alguns gêneros discursivos são tão padronizados, mesmo gêneros do 

cotidiano, que o ato individual do falante está apenas na escolha do gênero e na sua 

entonação expressiva. Mas ainda alguns gêneros requerem uma entonação 

expressiva específica; é o caso de condolências, por exemplo.  
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 Há determinados campos de atividade humana em que as reiterações 

composicionais do gênero não apenas são desejáveis, mas obrigatórias, como no 

discurso militar ou no jurídico, por exemplo. Nesses campos de atuação, há uma rígida 

hierarquia, reflexo da regularidade, clareza e objetividade necessárias para suas 

atividades e isso se reitera nos enunciados para elas utilizados. Os enunciados 

desses campos, portanto, tendem a se manter mais rígidos e a permitirem menos 

intervenções de ordem individual, salientando mais o estilo funcional do gênero 

utilizado. 

 Porém, ainda assim, pode ocorrer uma reacentuação dos gêneros – como 

uma das possibilidades da comunicação discursiva. Pode-se, por exemplo, se 

empregar determinados gêneros próprios de um campo discursivo em outro, a 

depender do propósito comunicativo: como a saudação militar para o círculo íntimo-

familiar, com fins irônico-paródicos. Pode-se também, deliberadamente, aplicar 

formas composicionais de gênero de diferentes esferas em outras: como a poesia 

para a esfera jornalística.  

A grande maioria dos gêneros se presta a uma reformulação criativa. No 

entanto, esse uso livre não se configura como a criação de um novo gênero ou, 

tampouco, a inexistência de coerções impostas pela comunicação discursiva (ou ela 

seria impossível entre os indivíduos): é preciso ter um bom domínio das estruturas 

composicionais do gênero e de seus habituais usos, para ser capaz de empregá-lo 

livremente. 

Há, certamente, gêneros mais distensos, como os do discurso íntimo ou do 

literário, em que as intervenções de cunho individual mais do que permitidas ou 

frequentes, são valorizadas, integram o projeto do enunciado, no intuito de 

estabelecer uma identidade reconhecível. Nesse tipo de relação, a construção de uma 

identidade individual própria é de relevância inquestionável. É precisamente por esse 

traço desses enunciados que é possível falar em “estilo machadiano”, por exemplo: 

há sempre traços do autor capazes de construir uma identidade reconhecível que 

permeia toda sua obra, em maior ou menor grau. 

Porém, independente da esfera ou potencial de coerção do gênero 

discursivo, é fato que, quanto melhor dominamos um gênero, tanto mais livremente o 

empregamos, tanto mais plenamente e perceptivelmente descobrimos neles a nossa 

própria individualidade (onde é possível e necessário), temos uma melhor capacidade 
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de refletir criticamente sobre as singularidades da situação comunicativa; ou seja: 

somo mais capazes de realizar com melhor acabamento o nosso projeto de dizer. 

 O (re)conhecimento da estrutura composicional de um determinado gênero 

discursivo permite, portanto, a sua melhor compreensão enquanto unidade do 

discurso, além da percepção do que é de ordem individual e criativa, autoral, que 

sobressai no enunciado. Assim, a noção de gênero discursivo e suas características 

essenciais – estrutura composicional, estilo funcional, estilo individual, entonação 

expressiva – são imprescindíveis e norteadoras da descrição que se fará da fanfic 

nesta pesquisa, aqui compreendida como gênero discursivo. 

 

2.4 O CARNAVAL E A PRAÇA PÚBLICA 

 Com o projeto de decifrar as imagens enigmáticas e controversas do 

conjunto da obra do escritor François Rabelais, Bakhtin empreende, no livro A cultura 

popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais 

(BAKHTIN, 2010), um estudo profundo das fontes populares. Para este, a presença 

dos elementos provindos das fontes populares é a principal qualidade distintiva da 

obra deste escritor e a razão para seu caráter resistente ao cânone e às regras 

literárias no contexto romanesco europeu da época, conferindo-lhe um aspecto não-

literário, ousado e transgressor. Bakhtin alinha-se ao julgamento de Michelet, quando 

este afirma: “Rabelais recolheu sabedoria na corrente popular dos antigos dialetos, 

dos refrões, dos provérbios, das farsas dos estudantes, na boca dos simples e dos 

loucos” (sic. MICHELET apud BAKHTIN, 2010, p. 1. grifo do autor).  

Para compreendê-lo, assim, conforme defende Bakhtin, é preciso abrir mão 

das chaves de leitura fáceis e traçar um caminho novo que se ancore internamente 

ao referencial temático e simbólico que fundamenta o romance de Rabelais, 

“perfeitamente posicionado dentro da evolução milenar da cultura popular” (op. cit. p. 

3. Grifos do autor). 

 É, portanto, para criar um quadro conceitual a partir do qual Rabelais 

pudesse ser compreendido, numa perspectiva interna a sua própria imagética, que 

Bakhtin (2010) remete-se às fontes populares, à literatura cômica popular, à praça 

pública e ao carnaval – conceitos fundamentalmente caros a esta análise, motivo pelo 

qual discorreremos sobre eles a seguir.  

Por outro lado, Bakhtin (2010) acredita que a decifração da obra de Rabelais 

serviria de chave para a devida apreciação de toda a obra cômica popular, até então 
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pouco explorada e pouco compreendida pela crítica literária moderna. Seu objetivo 

inicial, assim, é o de colocar o problema da cultura popular na Idade Média e no 

Renascimento, abordando suas características originais e definindo suas dimensões. 

 A principal característica provinda da cultura da praça pública e do cômico 

popular, vivenciado nas festas carnavalescas, nos ritos e cultos cômicos, bastante 

populares durante a Idade Média e Renascimento, é o caráter opositor à cultura oficial, 

à realidade fria e imóvel, ao tom sério e à rígida hierarquia feudal. E elas tinham, 

basicamente, três categorias de manifestação: 1. As formas dos ritos e espetáculos 

(festejos carnavalescos, representação de obras cômicas em praças públicas etc); 2. 

Obras cômicas verbais (inclusive as parodias, tanto orais, quanto escritas); e 3. 

Diversas formas e gêneros do vocabulário familiar e grosseiro (insultos, juramentos 

etc). 

Bakhtin (2010) observa que, nas etapas anteriores à sociedade de classes, 

não havia uma separação entre os aspectos sério e cômico das divindades, do mundo, 

da vida e do próprio homem. Ambos eram igualmente sagrados e legitimados, não 

existindo uma noção exata de oficialidade: os dois aspectos eram tidos como “oficiais”. 

Com o surgimento do regime de classes e do Estado, entretanto, o aspecto cômico foi 

dissociado progressivamente do sério, do sagrado e do oficial. Isoladas, as formas 

cômicas modificaram-se, adquirindo complexidade e profundidade, para tornarem-se, 

finalmente, a expressão fundamental da cultura popular – em oposição aos aspectos 

sérios e oficiais da vida pública. 

 O carnaval, assim como os ritos cômicos e os demais festejos populares de 

base geral carnavalesca, tinha grande importância na vida do homem medieval. 

Durante o carnaval, suspendia-se a realidade estéril e fixa do cotidiano e criava-se 

uma atmosfera de possibilidades, em que os homens não eram separados por papéis 

sociais definidos nem reprimidos; ao contrário, havia uma mistura e uma inversão de 

papéis, em que bobos eram coroados reis, em que reis eram destronados e onde as 

fronteiras e as regras de comportamento eram borradas.  

 Esses dois aspectos da vida medieval eram rigorosamente separados, 

mesmo quando ocorriam de modo concomitante ou subsequente, como nas 

procissões religiosas acompanhadas por cortejos de festejo público, nos quais 

exibiam-se anões, gigantes, monstros e animais ‘sábios’; ou na presença de bufões e 

bobos que assistiam a cerimoniais sérios, parodiando seus atos, como os de entrega 

do direito de vassalagem, iniciação de novos cavaleiros ou proclamação de 
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vencedores de torneios. Além destes, ocorriam os carnavais propriamente ditos, que 

ocupavam praças públicas e ruas adjacentes por dias inteiros (há alguns carnavais 

que duravam até 3 meses ao ano, no total), e outras formas de festejos populares, 

como por exemplo: a festa dos tolos, a festa do asno e o riso pascal.  

O oficial e o público-carnavalesco tinham naturezas inconfundivelmente 

distintas. Os ritos e festejos de natureza cômica-popular criam uma espécie de 

dualidade: ofereciam uma nova visão de mundo deliberadamente não-oficial, exterior 

à Igreja e não controlada pelo Estado, e uma espécie de segunda vida para o homem, 

vivida em determinadas ocasiões. É importante admitir que esses dois aspectos do 

mundo e da vida, embora rigorosamente separados, tinham caráter igualmente 

legítimo e igual importância na vida do homem medieval - subestimar a importância 

do riso popular no período medieval tem o risco de deformar o quadro evolutivo cultura 

histórico europeu e mundial dos séculos subsequentes. A cerca dessas duas vidas, 

Bakhtin afirma: 

Pode-se dizer (com algumas ressalvas, evidentemente), que o 
homem medieval levava mais ou menos duas vidas: uma, oficial, 
monotonamente séria e sombria, subordinada à rigorosidade 
hierárquica, impregnada de medo, dogmatismo, devoção e piedade, 
e outra, público-carnavalesca, livre, cheia de riso ambivalente, 
profanações de tudo o que é sagrado, descidas e indecências do 
contato familiar com tudo e com todos. (BAKHTIN, 2015, p.148) 
 

 O riso que é subjacente a todos os festejos de natureza carnavalesca liberta-

os completamente do dogmatismo religioso e do misticismo – algumas formas 

carnavalescas, inclusive, são uma verdadeira escarnia dos ritos religiosos. Todas as 

suas formas são, portanto, decisivamente distantes da Igreja. Elas são desprovidas 

de qualquer pretenso caráter doutrinário, de repressão ou de controle. São 

descompromissadas com a ordem social vigente e pertencem exclusivamente à 

esfera particular da vida cotidiana. 

 Semelhante às formas artísticas do espetáculo teatral, os ritos 

carnavalescos apresentavam um forte e decisivo caráter de jogo. No entanto, é 

principalmente no que se distancia do teatro que é possível captar a verdadeira 

natureza do núcleo dessa cultura: o carnaval popular ignora qualquer distinção entre 

artistas e espectadores, ele possui um caráter universal; ele dispensa ainda qualquer 

forma de palco – não se assiste ao carnaval, vive-se o carnaval. E essa vida vigora 

enquanto perdura o festejo. Não é possível escapar a ele, uma vez que ele não tem 

nenhuma delimitação espacial. Além disso, são as regras dessa vida que 
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permanecem vigentes durante a sua realização, ou seja, as regras de liberdade, numa 

espécie de fuga provisória - “[...]por um certo tempo, o jogo se transforma em vida 

real” (BAKHTIN, 2010, p. 7). Portanto, ele não tem um aspecto puramente artístico, 

por ser concreto, sensorial, empírico e profundamente enraizado na terra e no povo, 

situando-se na fronteira entre a vida e a arte. 

 O carnaval, dessa maneira, representa, para Bakhtin (2010), a segunda vida 

do povo, a sua vida festiva. Ele afirma que as festividades são uma forma primordial 

da civilização humana, não havendo necessidade de explicá-las como um produto ou 

por meio das condições e finalidades do trabalho coletivo ou ainda, vulgarizando, por 

uma necessidade biológica-fisiológica de descanso periódico. Elas exprimem uma 

concepção de mundo, possuindo um conteúdo essencial e um sentido profundo. É 

fácil verificar que o simples descanso não representa festividade. Para que o seja, é 

necessário algo a mais, oriundo do espírito e das ideias:  

A sua sanção deve emanar não do mundo dos meios e condições 
indispensáveis, mas daqueles dos fins superiores da existência 
humana, isto é, do mundo das ideias. Sem isso, não pode existir 
nenhum clima de festa (BAKHTIN, 2010, p. 8. Grifos do autor). 
 

 É importante ainda notar que os períodos festivos sempre coincidem com 

períodos de instabilidade e crise, transtorno e mudança, tanto na vida da natureza (o 

elo genético que une o carnaval às festas pagãs agrícolas da Antiguidade é essencial), 

quanto na vida do homem. Assim, morte e ressureição, alternância e renovação são 

sempre celebrados. Nesses momentos, penetrava-se numa atmosfera utópica da 

universalidade, liberdade, igualdade e abundância. 

 Diferentemente, as festas oficiais não criavam essa segunda vida festiva do 

povo, mas, ao contrário, sancionava a ordem vigente, as verdades pré-fabricadas, a 

estabilidade e perenidade das coisas do mundo: a hierarquia, os valores, as normas 

e os tabus religiosos, políticos e morais. Portanto, ela só poderia ter um caráter solene 

e sereno, deformador da verdadeira natureza festiva humana – e por isso eram 

apenas toleradas. Já o carnaval era o triunfo da liberdade sobre a verdade vigente, 

era a abolição das hierarquias, privilégios, regras e tabus; ele era a oposição à toda a 

perenidade e regulamentação, e apontava para um futuro ainda em aberto. 

  A quebra das relações hierárquicas no carnaval, aliás, é uma característica 

de excepcional importância. Propositadamente, nas festas oficiais, as relações 

hierárquicas eram enfatizadas – sua intenção era a de ratificar a desigualdade. A 

percepção carnavalesca do mundo, no entanto, anulava essa alienação 
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temporariamente. Os homens se sentiam iguais entre os seus semelhantes, numa 

interação que Bakhtin nomeia de contato livre e familiar. Esse aspecto 

verdadeiramente humanístico e utópico oferecido pela visão carnavalesca de mundo 

não era abstrato nem imaginário, mas profundamente concreto, experienciado 

intensamente nesse contato sensível, vivo e material. 

 Era a praça pública o lugar privilegiado onde ocorria essa interação ideal e 

efetiva. Ela se constituía como um plano nivelado, no qual as possibilidades e as 

utopias de igualdade e liberdade tinham espaço. A praça pública se opõe às Igrejas, 

à organização espacial do feudo, à Casa Grande, que eram essencialmente 

biplanares, desnivelados e segregacionistas, cuja ordem comportamental e 

hierárquica era onipresente, pairava normativamente sobre os indivíduos, 

impregnadas nas paredes, nos altares e nos campos de cultivo, reprimindo e 

regulando, amordaçando e engessando. A praça pública, ao contrário, tem natureza 

inclusiva, universal, do contato livre e não regulado, e pulsa em possibilidades e em 

fluidez. 

Por essa razão, surgiu um linguajar e um gestual próprio da praça pública, 

franco e sem restrições, que aproximava os indivíduos em uma comunicação 

impossível em situações normais, distenso e informal, liberado das normas de etiqueta 

e decência – que é a linguagem típica carnavalesca. 

 Essa linguagem se formou ao longo de séculos de evolução, das saturnais 

da Antiguidade até os carnavais medievais, e tornou-se bastante diversificada e 

original, com a capacidade de expressar as formas e os símbolos carnavalescos, a 

sua percepção de mundo. Antagonizando com toda ideia de perfeição e acabamento, 

ela valoriza as formas fluidas, as renovações e as ambivalências. A cerca desta 

linguagem, Bakhtin (2010) afirma: 

Ela caracteriza-se, principalmente, pela lógica original das coisas 
“ao avesso”, “ao contrário”, das permutações constantes do alto e 
do baixo (“a roda”), da face e do traseiro, e pelas diversas formas de 
paródias, travestis, degradações, profanações, coroamentos e 
destronamentos bufões. A segunda vida, o segundo mundo da 
cultura popular constrói-se de certa forma como paródia da vida 
ordinária, como um “mundo ao revés”. (p. 10) 
 

Note-se que a paródia carnavalesca não é de natureza puramente negativa, 

como a paródia moderna e a sátira, mas, ao contrário, é sempre festiva e positiva. Ela 

renova, ressuscita, reafirma ao mesmo tempo em que nega. O riso carnavalesco é 
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desestabilizador e ambivalente. Aquele que escarnece está incluído no mundo em 

transformação do qual se ri. 

O que é fundamental perceber é que a linguagem familiar da praça pública 

contribui para a instauração de uma atmosfera de liberdade, de matiz transgressora e 

positiva. Ela vai assimilar o ideal carnavalesco e tornar-se uma espécie de centelha 

viva de sua grande chama, na boca das pessoas simples, no contato livre, nas obras 

cômicas, na literatura popular, projetando suas luzes em pequenas quantidades para 

além do período temporal da festa de rua.  

Esse conjunto de formas e símbolos, veiculados por meio da linguagem, 

entra na literatura em um movimento que Bakhtin (2010) nomeia de carnavalização. 

É essa a linguagem presente na obra de Rabelais e de outros escritores do 

Renascimento, em maior ou menor grau, como Shakespeare e Cervantes. As próprias 

utopias e ideais renascentistas estão embebidos da percepção de mundo 

carnavalesca e adotava com alguma frequência sua linguagem.   

Essa literatura carnavalizada se ampara no espírito ousado próprio do 

carnaval. Incluía toda sorte de palavrões, indecências, impropérios, injurias, 

blasfêmias, em uma espécie de depósito vocabular de certo modo proibido nas formas 

e tipos oficiais de comunicação. Nesse contexto, mesmo os juramentos e promessas 

adquirem um caráter cômico e ambivalente. 

Não raro em nosso cotidiano, injúrias e ofensas passam a ter um tom afetivo 

no contato íntimo amistoso e familiar. Apelidos jocosos, provocações e mesmo gesto 

como tapas no traseiro ou outros, obscenos e provocadores, carnavalescos por 

natureza, adquirem uma tonalidade alegre e amorosa, porque são envolvidos no riso 

ambivalente popular. Contudo, esse contato moderno tem um elemento essencial 

ausente quando comparado ao livre contato familiar por excelência, pois, no carnaval, 

na praça pública, esse contato é universal, de natureza festiva, dentro de um ideal 

utópico e veiculado a uma percepção profunda de mundo.  

Quanto aos temas e imagens dessa literatura, um dos princípios fundamentais 

da obra de Rabelais é o da vida material e corporal. Ele compreende o conjunto de 

imagens recorrentes do corpo, da bebida e da comida, da satisfação das 

necessidades naturais e da vida sexual.  Nesse princípio, o cósmico, o social e o 

corporal ligam-se indissociavelmente, numa unidade orgânica. A vida material e 

corporal aparece sub a forma universal, festiva e popular, de natureza profundamente 

positiva e afirmativa: representa a fertilidade, o crescimento e a abundância. 
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O corpo adquire um caráter cósmico: não se trata do ser biológico isolado nem 

do indivíduo egoísta burguês, em seu aspecto privado. Ele é magnífico, infinito e 

exagerado: grotesco. O termo, a propósito, tem sua origem quando, em meados do 

século XV, encontram-se formas ornamentais surpreendentes em escavações feitas 

em Roma, as quais foram chamadas de grottescas – do substantivo italiano grotta 

(gruta). Esses ornamentos surpreendiam pela estranha combinação fantástica e livre 

de formas animais, vegetais e humanas, que se transformavam e se confundiam entre 

si. As fronteiras desses reinos e suas representações estáveis eram, assim, 

audaciosamente superadas. Neles, tais formas metamorfoseavam-se umas nas 

outras, em um impulso interno da própria existência, em inacabamento infinito. Daí 

porque Bakhtin chama a corrente literária de base popular carnavalesca de realismo 

grotesco. 

Um dos traços marcantes do realismo grotesco é o rebaixamento. Ele consiste 

em aproximar tudo o que é elevado, espiritual, ideal e abstrato, do plano material e 

corporal, da terra e do corpo, em sua unidade orgânica. O “alto” e o “baixo” têm, nessa 

concepção, sentidos puramente topográficos: o alto é o céu, o baixo, a terra – 

enquanto princípio de absorção e, ao mesmo tempo, de nascimento e ressurreição. 

Em termos corporais, o alto é a face, a cabeça, e o baixo, os órgãos genitais, o ventre 

e o traseiro. 

Rebaixar consiste em degradar – porém, no sentido ambivalente e positivo do 

termo. Degradar significa entrar em comunhão com a parte inferior do mundo e do 

corpo, e, portanto, com a terra e com os atos do baixo corporal, como o coito, a 

concepção, a gravidez, o parto, a absorção de nutrientes e a satisfação das 

necessidades naturais. Significa, portanto, entrar em contato com tudo aquilo que 

possibilita a existência, frente a frente com seus dois limites: o túmulo e a germinação, 

a morte e a ressurreição. É um movimento não apenas para o baixo negativo, para a 

destruição e para o nada, mas também para o baixo produtivo, fértil, de renascimento 

e renovação. 

É essa percepção da vida material e corporal, cósmica e universal, de um corpo 

aberto e incompleto, agonizante e em constante transformação, confundido com a 

natureza e com os outros, misturado ao mundo, que está na base da concepção 

carnavalesca de mundo e na sua representação literária, o realismo grotesco. São 

esses elementos que exercem influência organizadora direta sobre a linguagem, o 

estilo e a construção dessa literatura. Suas formas eram dinâmicas, ousadas e livres, 
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expressavam as verdades de maneira franca e ambivalente e ligavam-se intimamente 

às formas de degradação e aproximação à terra e ao baixo corporal. 

 

Longe de esgotar a rica literatura bakhtiniana sobre o carnaval e a praça 

pública, esta seção pretendeu sumarizar alguns traços fundamentais desse universo 

conceitual, de modo que alguns deles possam ser retomados e aprofundados mais à 

frente, nas análises que se seguirão. 

Reiteramos ainda que este capítulo se ancora exclusivamente nas principais 

obras de Bakhtin e do Círculo, e no esclarecimento de alguns dos principais conceitos, 

os quais são pressupostos teórico-metodológicos desta pesquisa. Esses conceitos 

serão agora relacionados a outras vozes no próximo capítulo, afim de criar uma trama 

teórica e conceitual que possa melhor explicar o gênero discursivo fanfiction, enquanto 

enunciado vivo e contemporâneo, imbricado nas formas de comunicação e produção 

cultural atual; as relações dialógicas na fanfic Un, deux, trois com a saga de Harry 

Potter; e os movimentos de carnavalização presentes nessa relação. 
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3.  QUADRIBOL: BAKHTIN // MOITA LOPES // JENKINS 

Para a perspectiva dialógica de linguagem, a fanfic é um gênero exemplar das 

relações discursivas entre enunciados, servindo para melhor compreensão desse 

fenômeno, sobretudo em contexto contemporâneo de comunicação em rede. Este 

gênero, como prática discursiva, está presente, principalmente, nas esferas virtuais 

de comunicação. Por meio dele, sujeitos fãs interagem, influenciando uns aos outros, 

em cada relação sócio-discursiva estabelecida, seja autor-leitor, seja leitor-autor, seja 

revisor-autor.  

Dessa maneira, ela se constitui como uma produção de sentidos apenas na 

interação social, uma prática nem fixa nem homogênea, mas em constante 

transformação. Sendo social, histórica e culturalmente situada, deixa entrever 

singularidades e particularidades, ao mesmo tempo em que é determinada, afetada, 

alterada e impregnada pelas relações de interação que a constituem.  

Entendendo-se que a linguagem se materializa em enunciados concretos, 

resultantes da vontade discursiva dos sujeitos, compreende-se que esse fã-autor não 

é nem senhor absoluto de suas vontades, nem completamente assujeitado nas 

relações com os discursos que se entrecruzam na sua prática. Esse sujeito sofre 

coerções sociais, em vários níveis, das mais variadas esferas de atividade pelas quais 

atua e que o constitui, em relação ao conteúdo e à forma do que ele expressa. Por 

outro lado, movido por sua vontade, faz escolhas entre as possibilidades, tanto 

conteudísticas quanto formais, para construir seus dizeres. 

 Dessa forma, as fanfics, sendo enunciados concretos, são publicadas em 

uma forma relativamente estável de gênero discursivo – modulado tanto por forças 

centrípetas, que os aproximam em conformidade às práticas sociais mais recorrentes, 

quanto por forças centrífugas, que demarcam a singularidade do sujeito autor por meio 

de suas escolhas de ordem conteudística e composicional.   

Claramente, a fanfic (assim como todo enunciado) é um elo numa cadeia 

complexamente organizada de outros enunciados. Isto é, cada fanfic é uma resposta 

a outros textos, com os quais o autor concorda ou discorda, completa ou parcialmente, 

ampliando-os, complementando-os, corrompendo-os. Nesse sentido, nenhuma fic é 

alheia às práticas da comunidade discursiva a que pertence e a partir da qual se 

constrói. Por definição, ela deve estar direta e claramente interligada a um universo 

ficcional dado, em torno do qual se organiza a comunidade de fãs, ainda que sejam 

permitidas intervenções de ordem diversas.  
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 Cada enunciado, como vimos, espera respostas frente a ele. O esforço de 

qualquer produção, em seu estilo e composição, pressupõe um ouvinte/leitor, com o 

qual mantém constante diálogo. Lembramos que, para Bakhtin (2011), todo ouvinte é 

coautor, na medida em que condiciona as escolhas estilísticas e conteudísticas do 

enunciador. Todo ouvinte, ainda, torna-se inevitavelmente autor, na medida em que, 

ao compreender, efetivamente, o discurso alheio, ocupa, simultaneamente, frente a 

ele, uma posição responsiva. Os autores de fanfics marcam a sua posição responsiva 

para com as obras matrizes com as quais dialoga, em horizonte imediato, e com 

diversos outros enunciados, num horizonte mais amplo, ao mesmo tempo em que tem 

em mente seus leitores, dos quais esperar uma resposta também ativa de 

compreensão responsiva, na forma de likes ou comentários – ou na ausência destes.  

As fanfictions só podem ser entendidas, de maneira essencial e anterior a 

quaisquer outras considerações, como respostas frente às leituras realizadas. O leitor 

exerce uma função ativa de compreender, concordar, discordar, preencher lacunas. É 

essa necessidade, oriunda da experiência de leitor, de compartilhar pontos de vistas 

a cerca de suas leituras que levam o leitor fã à posição de autor.  

Para Volochínov (2011), o enunciado é uma espécie de entimema.  Assim como 

no silogismo em que uma das premissas é subentendida, o enunciado se constitui do 

verbal e do extravervabal – o horizonte espacial comum dos interlocutores, o 

conhecimento e a compreensão comum da situação por parte destes e sua avaliação 

comum dessa situação. O extraverbal é a parte subentendida do enunciado, a parte 

compartilhada – assim como o universo ficcional é para os escritores/leitores de 

fanfictions.  

Isto é, a produção de fanfictions (e, consequentemente, também sua leitura), 

parte de todo o horizonte comum compartilhado, constituído pelo universo ficcional, o 

que permite que as personagens e os acontecimentos nas fanfics se tornem 

verossimilhantes ou aceitáveis, ao passo que a fuga ao universo ficcional original parte 

de um novo pacto entre ficwriters e ficreaders: o universo alternativo. 

As fics que concordam fundamentalmente com os fatos e características das 

obras originais e do perfil dos personagens dados, são da categoria canon. Ainda há 

fics que mantém apenas os personagens e suas personalidades em um universo 

alternativo com carcaterísticas diferentes do original, por isso são categorizadas como 

UA; quando há a manutenção do universo mais a inclusão de personagens novos, 

estes recebem a notação de personagens originais. Ainda pode ocorrer o 
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intercruzamento entre dois ou mais universos ficcionais, esse procedimento é 

categorizado como crossover. 

A fanfiction representa firmemente este entrelugar, caracterizando 

perfeitamente o “elo” na cadeia discursiva, permitindo o exame aprofundado das 

relações dialógicas existente entre enunciados. Ela permite, em um extremo, a 

compreensão de si mesma como resposta frente a um enunciado anterior (a saga 

matriz), e, em outro, a relação com outros enunciados futuros, que a determinam 

estilisticamente. Além disso, é possível perceber seu caráter de processo, numa 

reconstrução da escrita a partir da opinião alheia. Esse gênero discursivo é, assim, 

pleno de tonalidades dialógicas, permitindo a observação da alternância entre os 

sujeitos, por meio de suas trocas e interferências, seus posicionamentos ideológicos 

e axiológicos relacionais, seus estilos individuais e o estilo funcional do gênero e, por 

conseguinte, a sua constituição enquanto enunciado concreto e vivo. 

Para compreendê-la plenamente enquanto tal – enunciado discursivo, são 

necessárias algumas considerações mais aprofundadas sobre o contexto social e 

cultural atual, a partir do qual a fanfic emerge e do qual faz parte, afim de que se 

compreenda que forças atravessam esse gênero e determinam as suas configurações 

ou podem determinar mudanças em suas formas, usos e prestígio social. 

 

3.1 INTERNET (WEB 2.0): A NOVA PRAÇA PÚBLICA 

Em seu artigo intitulado Os novos letramentos digitais como lugares de 

construção de ativismo político sobre sexualidade e gênero, Moita Lopes (2010) 

pensa os espaços virtuais como lugares de ativismo político e de construção de 

significados transgressores sobre a vida pública e privada. Ele ainda caracteriza a 

Web 2.0 enquanto prática social (de letramento digital) com um modo específico de 

pensar e agir. 

 Partindo de uma outra lente conceitual, concordamos com este quando ele 

afirma que os espaços virtuais atuais, da Web 2.0, se assemelham às praças públicas 

na Antiguidade ou aos moinhos da Idade Média, por se constituírem como espaços 

nos quais a vida pública e privada foi/é constantemente discutida e problematizada, 

resultando em construções de alternativas para a vida social, longe dos olhos 

reguladores da Igreja. 

 Ele vai se remeter, assim, à ágora grega, na qual as pessoas se reuniam 

para o exercício da cidadania, sobre decisões fundamentais, gerando a vida 



60 
 

democrática; e aos moinhos medievais, lugares de fluxo de informações culturais, 

sexuais e técnicas, essencialmente transgressores, cuja função era reinventar a vida 

social e política, numa alternativa para os dogmas religiosos pesadamente impostos 

à população.  

 Em suma, sua tese é a de que a Web 2.0 representa, semelhante à ágora 

grega, o espaço democrático de debates políticos sobre a vida pública e privada e, 

portanto, de ativismo político. Além disso, semelhante aos moinhos medievais, esses 

espaços virtuais permitem a libertação de um constrangimento histórico e milenar, 

quando possibilitam o questionamento de princípios tradicionais que regem a vida 

pública.       

 Para nossa pesquisa, ainda é importante a caracterização que o autor 

sintetiza do mindset Web 2.0 e a sua comparação com a Web 1.0. A primeira geração 

da Web tinha um caráter fortemente industrial, de produção para o consumo, isto é, 

havia uma grande separação entre produtores e consumidores. A tela do computador 

era um lugar em que se oferecia um conteúdo acabado a ser acessado. Assim, nas 

páginas disponibilizadas na web, persistia a autoridade do autor como especialista, e 

seu conteúdo tinha um único fluxo, o de consumo pelo usuário da internet. Já a Web 

2.0 opera sob a lógica da interatividade, da colaboração e da participação, gerando 

uma espécie de inteligência coletiva e a possibilidade da intensificação das relações 

sociais por meio de redes sociais, fóruns, chats etc.  

 Essas duas gerações da Web caracterizam dois modos de agir e pensar ou 

a atitude metal (mindset) de uma época, importando observar as mudanças e os 

ganhos da Web 2.0 em relação à Web 1.0. Enquanto a primeira geração opera com 

uma tecnologização sofisticada, mas não altera os modos de consumo nem as formas 

de pensar e agir em ambientes virtuais, a Web 2.0 modifica o modo de vida 

contemporâneo, por meio da alteração dessa tecnologia, e cria novos modos de agir 

e de estar no mundo.  

Um exemplo dessa mudança é a importância que damos ao ato de 

compartilhar a informação, tão típico de nossa época. Há uma verdadeira compulsão 

por compartilhar com o outro conteúdos diversos, ao invés de guardá-los para si, 

relativos tanto à vida pública quanto à vida privada - de modo que esses dois âmbitos 

são constantemente confundidos e entremeados. Para Schrage (apud MOITA 

LOPES, 2010), não somos a sociedade da informação, mas a sociedade da 
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intensificação das relações sociais. O que importa é a ação colaborativa, que adquire 

caráter coletivo, dispersando ou apagando a autoria, muitas vezes, em consequência.  

Tal mindset propicia ainda as práticas de remixagem/hibridizações dos 

artefatos culturais: textos, música, vídeos etc., construídos por outros, originando 

novos produtos. Este é o caso da fanfiction, por exemplo. Nessas condições, o 

consumidor confunde-se com o produtor, e seus papeis já não são mais claramente 

separados e únicos, mas duplos: ao mesmo tempo em que se consome conteúdo, se 

produz conteúdo, e vice-versa. Conforme o autor, 

do ponto de vista epistemológico, a compreensão teórica do mindset 
da Web 2.0 como ações de pessoas em conjunto em espaços 
entendidos como práticas sociais de letramento torna possível 
qualificá-los como lugares onde a vida social pode ser construída, 
criticada, transformada, reinventada ou, em última análise, 
transgredida. Desse modo, é possível dizer, seguindo O’Reilly 
(2005) que ‘a Web 2.0 não é uma tecnologia, mas uma atitude’” 
(MOITA LOPES, 2010, p. 400) 
 

 De modo análogo ao de Moita Lopes, porém de uma perspectiva distinta da 

apreensão das características essenciais da Web 2.0 e do seu impacto cultural na 

vida do homem contemporâneo, observamos que ela, enquanto espaço social de 

atuação humana, guarda certa essência da praça pública carnavalizada bakhtiniana. 

 Alguns séculos nos separam da Idade Média. Obviamente, muitos aspectos 

de nossas vidas se modificaram ao longo do tempo: as tecnologias modificaram a 

nossa percepção do mundo, na medida em que houve enormes avanços tecnológicos, 

tanto na área de transporte, quanto na área de comunicação; instituições como a 

Igreja e o Estado também têm uma natureza quase radicalmente oposta à que tinham 

durante a Idade Média – a Igreja Católica não exerce mais uma influência 

determinante e inquestionável na vida do homem e hoje disputa influência com outras 

religiões no mundo ocidental, como o Protestantismo e suas diversas vertentes, ou 

ainda com o Ateísmo e o Agnosticismo, dentre outros posicionamentos religiosos; o 

Estado brasileiro hoje é republicano representativo, com voto popular democrático, e 

com a Constituição Nacional prevendo como direitos fundamentais e universais a 

liberdade, a igualdade e a justiça. Não é necessário seguir em frente para verificarmos 

que o homem contemporâneo não pode ser considerado da mesma maneira que o 

homem medieval. 

 Contudo, há certos valores e sensações humanas que são atemporais, 

como os medos, as incertezas, as contradições, as intolerâncias, os ideais, as utopias. 

Considerando ainda a lógica marxista de luta de classes, ainda funcionamos numa 
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dinâmica de exploração de uma classe oprimida por outra opressora (ou, 

dialogicamente, por meio de todas as disputas que ocorrem em todas as relações 

humanas, de maneira pulverizada e múltipla, em lugar da dualidade maniqueísta). A 

disputa incessante por interesses e poder, embora veicule diversos conteúdos, 

mantém sua mesma natureza: forças centrípetas, reacionárias, tradicionais e 

coercitivas em luta com forças centrífugas, revolucionárias, vanguardistas e 

libertadoras. E do contato entre essas forças, temos as mais variadas decomposições 

e combinações, entre uma e outra, em todas as direções, ocorrendo em diversos 

níveis, em todas as esferas de atividade. Embora de modo diferente da Idade Média, 

o homem contemporâneo ainda é afligido por tabus morais, sociais e religiosos; ainda 

sofre certa alienação em decorrência de seu trabalho e de sua posição social; ainda 

guarda em seu íntimo frustrações e fantasias, desejos e medos, dissimulações e 

culpa. 

 Por essa razão, dentre outras, as festas carnavalescas populares modernas 

ainda representam uma espécie de fuga da realidade estéril cotidiana. Elas criam uma 

atmosfera de possibilidades e utopias, têm natureza festiva e alegre, aproximam os 

homens, antagonizam com o sério e com o oficial-religioso. Também há certa 

desmistificação do corpo, com sua exibição despudorada e afirmativa. Observa-se 

ainda o mesmo caráter de jogo: ainda que temporariamente, os homens despem-se 

de suas responsabilidades diárias e dos limites diversos que lhe são impostos para 

sentirem-se infinitos e experimentarem o mundo, de maneira sensível e material, livre 

e sem culpa. 

 De modo semelhante à carnavalização da praça pública na Idade Média, os 

espaços virtuais online adquiram certa atmosfera carnavalizada na modernidade, a 

partir da assimilação de certas formas e símbolos, de certa linguagem e de certa 

atitude carnavalesca.  

Um fenômeno claramente observado é o riso popular ambivalente, que ri de 

tudo e de todos, no qual também se inclui quem ri. As chacotas e brincadeiras online 

criam os populares memes -  certa construção frasal reiterada diversas vezes, em 

situações diversas, como algum tipo de jargão cômico; ou imagens de pessoas ou 

personagens destacadas de seu contexto original para expressar um determinado 

sentimento ou reação geral, aplicado em outras situações estranhas e engraçadas. 

Ainda pode-se pensar, a partir dos memes, no motivo das máscaras carnavalescas. 
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Há certa fama dos brasileiros, internacionalmente, quanto ao uso que estes 

fazem das redes sociais, de que, para os brasileiros, “a zoeira não tem fim”. De modo 

que se escarnece de tudo, principalmente de assuntos sérios, tais como a crise política 

e econômica atual, ameaça terrorista, surtos de doenças como a zika e a dengue, 

tragédias naturais, preconceito e segregação sofrida por parte das minorias 

(mulheres, negros, gays) etc. Especialmente os aspectos negativos do cotidiano são 

tratados com irreverência, descontruídos e reafirmados sob forma risonha e festiva, 

ambivalente. 

 Outro ponto de convergência entre esses dois referenciais é que há 

flexibilidade quase absoluta nas relações hierárquicas nas interações ocorridas por 

meio da internet. Os espaços virtuais tendem a ser bastante democráticos e livres. 

Todos têm direito à palavra, a manifestar sua opinião livremente, sem que disso 

dependa qualquer outro aparato ou meio econômico além do acesso à internet – 

mesmo que o acesso à internet em si já dependa de outros fatores hierárquicos da 

sociedade atual.  

Ainda que tenham se construído certas hierarquias, a depender do domínio 

e dos valores capitais que se desenvolveram dentro dos próprios ambientes virtuais, 

tais como número de seguidores, de visualizações, de curtidas etc., existe uma fluidez 

inquestionável dessa hierarquia em comparação com a hierarquia oficial, presente em 

outras esferas de atividade. As pessoas se engajam mais corajosamente, expressam 

seus pontos de vistas e assumem posições responsivas frente a outros discursos, de 

maneira universal e desinibida, numa espécie de desalienação de si mesmo e dos 

outros despertada pelo ambiente virtual interativo, de modo que há um contato livre e 

familiar mesmo entre pessoas desconhecidas.  

A comparação com a interação em outras mídias, em telejornais e revistas 

por exemplo, deixa esse traço bastante claro. Nos meios virtuais da Web 2.0, os 

participantes têm voz ativa; suas opiniões são relevantes; o ato de curtir, comentar, 

compartilhar e emitir reação negativa (unlike) tem um impacto maior e mais imediato 

do que em qualquer outra mídia. Além disso, a maioria dos domínios online propiciam 

o contato livre e direto com os demais usuários, tornando essas experiências mais 

coletivas e universais – em oposição à experiência individual e monológica de assistir 

a um telejornal ou ler uma revista. 

Por essa razão, surgiu, de modo semelhante à praça pública bakhtiniana, 

uma linguagem própria da Web 2.0, que expressa essas formas e símbolos 
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carnavalizados. Essa linguagem é distensa, prima pela rapidez da expressão e tende 

a aproximar as pessoas, na grande maioria das suas formas de comunicação: uma 

linguagem franca e sem regulações muito rígidas, quanto às normas da língua, que 

inclui gírias, palavrões, expressões populares, vocábulos estrangeiros, obscenidades. 

Além disso, por permitir a fusão de muitas formas de linguagens - vocal, verbal escrita, 

imagem, vídeo –, ela também apresenta formas de expressão exclusivas, como os 

memes já citados, os gifs, emoticons, dentre outros.  

Esse contato livre e direto, desinibido, cria uma atmosfera fértil e acolhedora, 

democrática, como a terra após o instante da criação do universo, na qual tudo o que 

se planta germina. Entretanto, é importante lembrar que a linguagem é uma arena de 

batalhas, de modo que esse contato direto e familiar nem sempre ocorre de maneira 

pacífica: ele pode ser problemático, áspero, inquietante, desestabilizador. O que é 

importante compreender é que esse espaço acolhe todas as formas de expressão, de 

maneira universal. Essa liberdade gera as atitudes transgressivas, ousadas, de 

desconstrução e reconstrução, típica atitude carnavalesca, irreverente por natureza. 

Assim, a Web 2.0 também leva à tona temas e questões reprimidas, tanto de foro 

íntimo quanto questões coletivas, em termos morais, políticos, culturais, religiosos e 

econômicos. 

Os meios virtuais ainda trazem a possibilidade da encarnação de uma 

persona, alter ego ou algo parecido – relacionado ao motivo da máscara carnavalesca 

– sob a forma de perfis fake e pelo anonimato. Nesse aspecto, o caráter de jogo dentro 

do carnaval é bastante relevante. O nosso ponto de vista é de que esses mecanismos 

têm caráter ambivalente, afirmativo e positivo, contrariando a opinião geral negativa 

para estas expressões: de que esconder-se ou tornar-se outro é um ato de covardia. 

Sob a ótica do carnaval, os perfis fake e o anonimato são formas de possibilidades, 

num tensionamento da vida para além dos limites do real, para a fantasia. É a 

possibilidade de uma outra vida, livre e festiva, de uma outra face, dentre as várias 

que temos, de burla das proibições e limites impostos, por diversos motivos, na vida 

ordinária.  

Em suma, é possível perceber nos ambientes online, na Web 2.0, uma 

atmosfera de liberdade e ousadia que tem em sua natureza a centelha do carnaval 

popular da Idade Média. Ela é, portanto, o espaço socialmente construído com tais 

características: a nova praça pública. Propicia o contato livre e familiar, a partir de uma 
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linguagem típica, cheia de riso festivo, ambivalências e fantasias. Sua natureza 

remonta às utopias de liberdade, igualdade e abundância.  

 

As considerações superficiais feitas nessa seção certamente não resolvem 

a questão das comunicações por meio da rede internacional de computadores nem 

de sua natureza carnavalizada, mas na verdade aponta para a necessidade de 

aprofundamento exploratório do tema em pesquisas futuras. Nossa analogia apenas 

testa alguns aspectos dos modos de ser e de agir online, sem que esses sejam, 

também, os únicos modos possíveis de interpretação, nem os conclusivos. A 

compreensão real e plena dessa questão só será alcançada, obviamente, com a 

colaboração de diversas pesquisas, das mais diversas áreas, a fim de que se possa 

criar um mosaico de visões que, unidas, possam representar os muitos aspectos da 

cultura moderna, a partir da Web 2.0. 

Essas considerações, no entanto, pretendem mostrar um horizonte 

conceitual e material a partir do qual surgem as fanfics. Elas são o resultado da 

gestação de todos esses fatores. Sob a ótica do carnaval, nasce em praça pública e 

é irreverente, afirmativa e ambivalente, além de apresentar linguagem carnavalizada. 

Sobre os aspectos de carnavalização da linguagem em fanfics, discorreremos no 

capítulo de análise do corpus. 

3.2 A ERA DA CONVERGÊNCIA 

Henry Jenkins inicia Cultura de Convergência (2009), contando uma história 

curiosa, a qual vale a pena ser recontada para introduzir as questões postas em seu 

livro. 

 Em 2001, um secundarista filipino-americano chamado Dino Ignácio, por 

meio de uma ferramenta de edição de fotos, o Photoshop, fez uma colagem do Beto 

do Vilá Sésamo (1970) posando ao lado do líder terrorista Osama Bin Laden, dentro 

de uma série que ele postava em sua página na internet denominada “Beto é do Mal”. 

Na série, havia fotos do personagem como membro do Ku Kux Klan, ao lado de Hitler, 

vestido como Unabomber ou transando com a Pamela Anderson. Obviamente, tudo 

não passava de uma brincadeira. 

 Após o 11 de setembro, um editor de Bangladesh realizou uma busca na 

internet por imagens de Bin Laden para imprimir cartazes, camisetas e pôsteres 

antiamericanos. É importante observar que o Vila Sésamo é exibido no Paquistão em 
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formato adaptado e que, portanto, o mundo árabe não conhecia Ênio ou Beto. É 

possível, assim, que o editor não tenha reconhecido Beto, porém julgou ser um bom 

retrato do líder da Al-Quaeda e a imagem acabou em uma colagem impressa em 

milhares de pôsteres distribuídos em todo o Oriente Médio. 

 A cobertura jornalística da CNN dos protestos antiamericanos logo após o 

11 de setembro registrou a improvável cena de uma multidão enfurecida ocupando 

ruas, gritando palavras de ordem e agitando cartazes com Bin Laden ao lado de Beto. 

 Naturalmente, representantes da Children’s Television Workshop, criadores 

do Vila Sésamo, ao tomarem conhecimento das imagens da CNN, registraram ultraje 

e indignação com a utilização indevida de seu personagem ao lado do terrorista, além 

de declarar que estavam tomando todas as medidas legais contra o abuso de sua 

produção intelectual. O que não ficou claro, contudo, era a quem eles direcionariam 

seus advogados: se ao estudante que inicialmente se apropriou das imagens ou aos 

simpatizantes do terrorismo que as utilizaram em suas manifestações. 

 Para completar esse quadro, fãs de todo o mundo que se divertiram com o 

ocorrido produziram seus próprios sites associando vários personagens de Vila 

Sésamo a terroristas. 

 Ignácio, de seu quarto nos EUA, desencadeou uma controvérsia de 

proporção mundial: 

Pense nos circuitos através dos quais as imagens de Beto é do Mal 
viajaram – da Vila Sésamo ao Photoshop e à rede mundial de 
computadores, do quarto de Ignácio a uma gráfica em Bangladesh, 
dos pôsteres empunhados por manifestantes antiamericanos e 
capturados pela CNN às salas das pessoas ao redor do mundo. 
Parte da circulação dependeu de estratégias empresariais, como a 
adaptação de Vila Sésamo ou a cobertura da CNN. Parte da 
circulação dependeu de tática de apropriação popular, seja na 
América do Norte ou no Oriente Médio. (JENKINS, 2009, p. 29) 
 

 Com a sua popularidade crescendo, Ignácio ficou preocupado sobre como 

tudo tomou uma proporção muito maior do que a que ele tinha previsto originalmente 

e ameaçava sair completamente do controle, o que o levou a retirar seu site do ar.  

Essa breve narrativa exemplifica como, na atualidade, ações muito 

pequenas podem desencadear reações de improvável proporção e impacto, por meio 

das mídias alternativas em colisão com as mídias corporativas, numa conjuntura em 

que o poder do produtor e o poder do consumidor interagem de maneira imprevisível, 

e como nenhum de nós ainda sabemos ao certo como devemos lidar com essas 
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questões – nem grandes corporações nem consumidores. “Bem-vindo à cultura de 

convergência” (JENKINS, 2009, p. 29). 

Por convergência, Jenkins se refere ao fluxo de informações através de 

múltiplas plataformas de mídia, além da cooperação entre múltiplos mercados 

midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos, que vão a todas as partes em 

buscas de experiências de entretenimento e informação. Ela define uma série de 

mudanças tecnológicas, sociais, mercadológicas e culturais. 

Mais do que o aprimoramento das tecnologias, dos movimentos de 

concentração de diversas funções em um único dispositivo tecnológico ou da 

dispersão dessas funções em aparelhos cada vez mais especializados para 

determinado fim, a Convergência se refere a uma transformação cultural, na qual o 

papel do consumidor sofre uma alteração considerável no que se refere à busca 

exploratória e à conexão de informações em meios dispersos, em lugar da recepção 

de conteúdo oriundos de meios centralizados; além disso, a circulação desses 

conteúdos depende fortemente de sua participação ativa. 

A convergência, em comparação com o conceito de revolução digital, não 

sintetiza simplesmente o desuso de alguns aparelhos e sua substituição por novos 

mais modernos, como o caso das máquinas de escrever pelos computadores, ou fitas 

cassete pelos dvds e blue-ray, CDs por arquivo MP3. Ela é mais complexa do que 

isso. 

Para compreender esse processo de convergência cultural, é necessário 

definir meios de comunicação como uma tecnologia que permite a comunicação, que 

são associados a um conjunto de protocolos ou práticas sociais e culturais que 

crescem em torno da tecnologia (LISA GITELMAN apud JENKINS, 2009, p. 41). Isso 

nos permite perceber que apenas as ferramentas ou as tecnologias de distribuição 

morrem por meio do seu desuso. Sistemas de distribuição são apenas tecnologias; 

meios de comunicação são também sistemas culturais. 

Dessa forma, continuamos a desenvolver e aprimorar meios de gravação e 

reprodução de músicas desde que o som gravado se tornou possível. Continuamos a 

contar histórias, seja por meio da palavra escrita, por meio de quadrinhos, por meio 

de peças encenadas em grandes e modernos teatros ou nos palcos a céu aberto, seja 

por meio de novelas televisionadas ou por meio de megaproduções cinematográficas. 

O conteúdo de um meio pode mudar, seu público pode mudar, seus status social pode 
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subir ou cair; mas desde que ele se estabeleça e atenda alguma demanda humana, 

ele permanece funcionando dentro do sistema de opções de comunicação. 

Por essa razão, a convergência expressa com mais exatidão as 

transformações por que vêm passando os meios de comunicação nos últimos anos 

do que o velho paradigma da revolução digital. Os novos meios de comunicação não 

estão substituindo os antigos, mas alterando seus status e suas funções. Mais do que 

a transformação das tecnologias, interessa a alteração dos protocolos por meio dos 

quais estamos produzindo e consumindo conteúdos de mídia. 

Portanto, reafirmamos: a convergência é mais do que a evolução 

tecnológica pura. Ela altera o modo de interação entre as mídias existentes, indústrias 

e mercado; altera a lógica pela qual a indústria midiática opera e a lógica pela qual os 

consumidores processam conteúdo. Ela é um processo dinâmico e em curso, 

independente de estarmos ou não preparados adequadamente para vivê-la. 

A falta de pistas claras de como devemos seguir tem levado a diversos 

caminhos e interpretações. Há, por exemplo, a produção de aparelhos multifuncionais 

cada vez mais equipados. Há também a dispersão dos conteúdos midiáticos por 

diversos meios: o mesmo filme gera um livro, um álbum de trilha sonora, um jogo de 

vídeo game, uma série, quadrinhos, conteúdos interativos online etc. – e o mesmo 

ocorre com todas essas mídias entre si, uma pode gerar as demais.  

A convergência tecnológica representa, por um lado, uma mudança 

significativa nos padrões de propriedade dos meios de comunicação. Enquanto antes 

cada meio de comunicação se restringia a sua respectiva função e ao seu público, 

hoje formam-se grandes conglomerados midiáticos com o interesse de controlar todo 

uma indústria de entretenimento. Por exemplo, a Warner Bros. produz filmes, 

conteúdo televisionado, música, games, web sites, brinquedos, parques de diversão, 

livros, jornais, revistas e quadrinhos. 

Por outro lado, a convergência dos meios de comunicação gera alterações 

no modo como consumimos. Podemos, em um mesmo momento, consumir diversos 

conteúdos, como ouvir música, fazer anotações, ler e grifar textos, acessá-los por 

meio de hiperlinks, assistir a vídeos, baixar conteúdo – tudo isso pelo funcionamento 

independente de diversas funções de um mesmo aparelho e pela alternação fluida e 

rápida entre abas de um browser de internet ou entre aplicativos no celular. Um fã 

pode consumir o conteúdo de que gosta, sumarizar capítulos, reproduzir fragmentos 

de diálogos, captar imagens e replicá-las, opinar e compartilhar impressões, acessar 
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as impressões de outros fãs dentro da comunidade de fãs, criar ou acessar conteúdos 

diversos como colagens, trilhas sonoras, desenhos (fan arts), vídeos (fan mandes ou 

narrativas alternativas (fanfics). 

Entretenimento, no entanto, não é a única coisa que flui entre as plataformas 

de mídia. Nossa vida, nossos relacionamentos, nossas memórias, posicionamentos 

políticos, ideais e fantasias também fluem por esses meios. “A convergência também 

ocorre quando as pessoas assumem o controle das mídias” (JENKINS, 2009, p. 45). 

E quando isso ocorre, os resultados podem ser incrivelmente criativos e positivos, mas 

também podem ser catastróficos. 

Por isso, uma das questões fundamentais que permanecem ainda em 

suspenso – uma vez que todas essas mudanças ainda estão em curso e só podemos 

observá-las enquanto processo – é sobre como as tensões das forças centrípetas dos 

grandes conglomerados midiáticos entrarão em um acordo positivo com as forças 

centrífugas da ação participativa e criativa dos consumidores; como será possível 

manter o potencial criativo da cultura participativa em paralelo à tendência de 

concentração dos meios de comunicação e, sobretudo, como essas interações 

impactarão na cultura popular.  

Neste momento, as transformações culturais, as batalhas jurídicas e 
as fusões empresariais que estão alimentando a convergência 
midiática são mudanças antecedentes na infraestrutura tecnológica. 
O modo como essas diversas transições evoluem irá determinar o 
equilíbrio de poder na próxima era dos meios de comunicação. 
(JENKINS, 2009, p. 45) 
 

 É possível observar duas tendências contraditórias, em sentidos 

antagônicos: uma que reduz os custos das tecnologias, de produção e distribuição, 

facilitando o acesso e a apropriação de conteúdos por parte dos consumidores, que 

os reinventam e os colocam de volta em circulações em novas e potentes 

configurações; e outra que tem disseminado a alarmante concentração de 

propriedade dos grandes meios de comunicação, com um pequeno grupo de 

corporações dominando todos os setores da indústria midiática. 

 Ainda não é possível definir que rumo será determinado pela interação entre 

essas duas forças ou seu impacto social e cultural no futuro. As teorias vão desde a 

perda de controle total dos meios de comunicação, numa configuração sem 

gatekeepers*, até o controle absoluto das informações e conteúdos pelas grandes 

corporações, numa configuração em que os gatekeepers têm um poder sem 

precedentes. 
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 Assim, podemos perceber que a visão de Jenkins (2009) é dialógica: a 

convergência ocorre tanto de cima para baixo, das grandes corporações, quanto de 

baixo para cima, a partir dos consumidores. As forças corporativas coexistem com as 

forças alternativas, em constante interação e mútua transformação, em interesses às 

vezes comuns e às vezes conflitantes. Quando conciliados os interesses, as 

empresas conseguem acelerar o fluxo de conteúdo e aumentar as oportunidades de 

lucro, ampliar mercados e consolidar compromissos com o público. O consumidor, por 

sua vez, passa a dominar melhor as tecnologias para exercer controle sobre o fluxo 

de mídias e para interagir com outros consumidores. As maiores expectativas desse 

ambiente são de uma maior liberdade de ideias e conteúdo. A convergência entre as 

corporações e o público pode, assim, fortalecer ambos os lados, criando relações mais 

próximas e mais gratificantes. Outras vezes, elas podem gerar guerras de interesse e 

poder. É o resultado desses movimentos que irão redefinir a cultura popular. 

 De todo modo, o desafio hoje imposto às empresas de mídia, para manter 

seus mercados e sua receita, é o de repensar as antigas suposições sobre o 

significado de consumir mídia, as quais orientam tanto suas programações quanto 

seus marketings. Conforme Jenkins (2009, p. 47) sumariza, 

se os antigos consumidores eram tidos como passivos, os novos 
consumidores são ativos. Se os antigos consumidores eram 
previsíveis e ficavam onde mandavam que ficassem, os novos 
consumidores são migratórios, demonstrando uma declinante 
lealdade a redes ou meios de comunicação. Se os antigos 
consumidores eram indivíduos isolados, os novos consumidores são 
mais conectados socialmente. Se o trabalho de consumidores de 
mídia já foi silencioso e invisível, os novos consumidores são agora 
barulhentos e público.  
 

 Esse papel de ouvinte ativo e responsivo, implicado com os discursos 

diversos nas esferas de atuação humana, já foi sintetizado na concepção bakhtiniana 

de linguagem. O que se faz notar é que as configurações atuais relativas às formas 

de atuação nas esferas de atividade, em contexto de convergência, fazem com que 

essas respostas ativas tenham um impacto maior e mais rapidamente notável, de 

força imprevisível e de alcance ainda não dimensionado com exatidão. E a passagem 

do momento abstrato de compreensão passivo para o momento ativo de resposta em 

voz alta tem gerado gêneros inéditos que confrontam as antigas mídias e o modo 

conservador de produzir e distribuir conteúdo, e acabam por reconfigurar as formas 

atuais de produção e consumo cultural - as fanfictions são um exemplo disso.  
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3.3 FANDOMS E FANFICTIONS 

 A participação dos fãs para as mídias corporativas é, ao mesmo tempo, um 

valor e uma ameaça. Alguns produtores falam em capital emocional para caracterizar 

a importância da participação do público nos conteúdos de mídia. As narrativas são 

pensadas por produtores e roteiristas como formas de participação dos consumidores. 

Concomitantemente, os consumidores vêm se apropriando e se envolvendo cada vez 

mais com os conteúdos de mídia, por meio do uso de novas tecnologias, e percebendo 

a internet como um espaço para ações coletivas. 

 O termo “participação”, dessa maneira, tem sido percebido de maneiras 

diversas e, em algumas vezes, conflitantes. As grandes corporações veem a 

participação como algo que eles podem iniciar, controlar e interromper; as 

proibicionistas agem na tentativa de coibir a participação não autorizada e proteger os 

direitos autorais; as cooperativistas estão tentando conquistar para si os fãs criadores 

e transformar seu engajamento em lucro capital e social. Já os consumidores lutam 

por meios de exercerem seu direito de participar da cultura de maneira livre, onde, 

quando e o quanto quiserem, sob suas próprias condições. 

 É importante fazer aqui uma diferenciação prévia entre interatividade e 

participação, a fim de separar esses dois processos, muitas vezes encarados como a 

mesma coisa. A interatividade diz respeito às possibilidades de reação a estímulos 

por parte das tecnologias, portanto, as restrições da interatividade são tecnológicas e 

sua extensão é predeterminada pelo designer. Já a participação é determinada pelos 

protocolos culturais e sociais, ela é menos controlada pelos produtores das mídias e 

mais controlada pelos consumidores; suas limitações e graus, portanto, são de 

natureza social e cultural. 

 A cultura de participação da atualidade, em contexto de convergência, se 

fundou no aprimoramento das possibilidades de interatividade das tecnologias 

existentes, combinado com as formas de participação da cultura popular, as quais são 

anteriores ao computador e à internet. No entanto, as possibilidades que se criaram 

com a segunda geração da Web trouxeram à tona uma série de ações culturais de 

participação do consumidor, em muitos casos imprevistas e não autorizadas.  

 Nenhum magnata da indústria midiática ou seus advogados iriam bater à 

porta reivindicando direitos autorais se alguém fotocopiasse um livro para um amigo 

da escola ou se fizesse uma seleção de músicas e as gravasse numa fita cassete para 

a namorada ou, ainda, se escrevesse suas próprias histórias baseadas em suas 
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personagens preferidas e compartilhasse com seu fã-clube. Mesmo com a revolução 

do vídeo cassete e a possibilidade de se gravar em VHS seu próprio acervo de filmes, 

todas essas ações permaneciam ocultas e fora do alcance da indústria de mídias: elas 

não podiam ser propriamente rastreadas. 

O fato é que a indústria de entretenimento nunca precisou se preocupar 

seriamente com a existência dessa produção cultural alternativa porque esta existia a 

portas fechadas e circulava num pequeno grupo de amigos e vizinhos. A Web 2.0 

trouxe, no entanto, essas ações a um primeiro plano e potencializou a sua proporção 

de alcance, a facilidade de acesso e sua rapidez de disseminação em um âmbito muito 

maior de circulação: a rede mundial de computadores – que ultrapassou rapidamente 

os recursos de publicação e distribuição alternativos anteriores. 

Jenkins (2009) traz uma distinção interessante entre cultura de massa e 

cultura popular, ao traçar um histórico sucinto de como a cultura popular foi substituída 

pela cultura de massa no século 20 e de como esses circuitos culturais evoluíram para 

a cultura de convergência atual. A cultura de massa seria basicamente uma categoria 

de produção, enquanto a cultura popular seria uma categoria de consumo. Em outras 

palavras, a cultura popular é a transformação dos produtos culturais de massa quando 

esses chegam às mãos dos consumidores. Existe, na primeira, um processo de 

generalização do indivíduo, enquanto na segunda, o indivíduo se apropria e torna 

aquele produto de massa algo individual, único, inigualável, quando o aproxima da 

sua história e quando imprime a esse a sua percepção ativa de mundo. É o que 

acontece quando uma música passa a representar parte da sua vida e lhe lembra de 

um determinado momento, por exemplo. É a noção já compreendida por Bakhtin 

(2009, 2010, 2011) quanto aos processos de linguagem, de cultura e de discurso. 

Existe, no século 21, o ressurgimento público da criatividade alternativa que 

entrou em declínio logo após o surgimento da cultura de massa, com as novas 

tecnologias que facilitaram e diversificaram as possibilidades de arquivamento, 

apropriação e recirculação de mídias. Essa revolução criativa atingiu seu auge até o 

momento com a segunda geração da web, sobretudo pela possibilidade de publicação 

e feedback irrestritos, que torna a produção mais dinâmica e divertida. 

Não é surpresa, pois, que a maioria das criações populares dialogue com a 

cultura de massa das grandes mídias. Foi necessária a destruição da aura intocável 

e intangível de arte, conforme Benjamin (2012), na sua replicação e na sua 

massificação, para que hoje as pessoas pudessem se apropriar delas e realizarem as 
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suas intervenções livremente. Arte não é mais algo exterior e superior, ela se torna 

minha – na concepção bakhtiniana de palavra minha – quando eu me identifico, 

quando faz parte do meu acervo cultural e representa o meu gosto; ela representa, 

então, quem eu sou. 

 Além da facilitação dos processos de arquivamento, ferramentas de edição 

e a facilidade de publicação para o grande público, a internet ainda revolucionou por 

promover a reunião de muitas pessoas ao redor de interesses comuns. Ela fez com 

que o fã isolado pudesse detectar e se aproximar de outros fãs, interligando muitas 

pessoas, de todas as partes do globo, nos fandoms. 

 Os fãs são o segmento mais ativo do público das mídias, os primeiros a se 

adaptarem às novas tecnologias, cuja fascinação pelos universos ficcionais os levam 

às diversas formas de produção cultural popular, de roupas customizadas a fanzines, 

de desenhos a filmes caseiros, de discussões online a fanfics. Eles são a parcela do 

público que simplesmente se recusa a aceitar passivamente o que recebe, insistindo 

no direito de ser um participante pleno. Toda essa cultura não é nova, o que é novo é 

a visibilidade e o alcance que a cultura de fã adquiriu com a web, porque ela 

representa esse poderoso meio de organização de pessoas em comunidades de fãs 

e de distribuição de suas produções criativas.  

 Essas tensões até aqui esboçadas podem ser observadas, particularmente, 

em dois conflitos envolvendo a comunidade de fãs de Harry Potter, as quais são 

conhecidas como “as guerras de Potter”. Conforme Jenkins (2009, p. 236) sintetiza, 

acerca delas: 

Por um lado, houve o empenho de professores, bibliotecários, 
editores de livros e grupos de liberdades civis contra as tentativas 
da direita religiosa de banir os livros de Harry Potter das bibliotecas 
escolares e das livrarias locais. Por outro, houve as tentativas da 
Warner Bros. de controlar as apropriações dos fãs dos livros de 
Harry Potter, sob a alegação de que eles infringiam a propriedade 
intelectual do estúdio. As duas tentativas ameaçavam o direito das 
crianças de participarem do universo imaginário de Harry Potter – 
uma contestando seu direito de ler, a outra, seu direito de escrever.  
 

Focaremos, a seguir, apenas o segundo conflito, entre a Warner Bros. e a 

comunidade de fãs de HP e o seu desfecho, tendo em vista o interesse de nossa 

exploração neste tópico: a produção de fanfictions em contexto de convergência de 

mídias e de cultura participativa, e as implicações das tensões envolvidas para a 

cultura geral. 
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Inicialmente, a própria J. K. Rowling e a Scholastic, editora americana que 

detinha os direitos de publicação da saga nos EUA, haviam assumido a postura de 

apoiar os fãs em sua participação, enfatizando que contar suas próprias histórias era 

um exercício de expansão de suas imaginações e de suas habilidades de escrita. 

Porém, quando a Warner adquiriu os direitos de produção dos filmes da série, em 

2001, o estúdio adotou uma política proibicionista de perseguição a domínios online 

que utilizavam frases protegidas por direitos autorais ou marca registrada, tirando 

vários sites do ar, sob a alegação de que estes continham conteúdo danoso, ofensivo 

ou inadequado, além de notificar diversos fãs ao redor do mundo, ameaçando e 

promovendo ações legais contra a apropriação indevida de propriedade intelectual. 

A posição do estúdio, conforme Diane Nelson (apud Jenkins, 2009), vice-

presidente sênior da Warner Bros. Family Entertainment, não era contra os fãs, mas 

a mesma assumida em relação a produções anteriores, em termos de proteção de 

sua propriedade intelectual contra pessoas más intencionadas que tentavam explorá-

la ilegalmente. Além disso, diversos estúdios argumentam que a ausência de zelo 

pelos direitos autorais os deixarão vulneráveis à usurpação de seus conteúdos por 

concorrentes comerciais e para o comércio ilegal, como a pirataria. 

Há implícita nessa postura a percepção dos fãs como “piratas”, que roubam 

os estúdios e não oferecem nada em troca. Tal implicatura não passou despercebida 

pelos fãs, que, além de considerarem a postura do estúdio como uma espécie de 

censura tanto nas proibições quanto na tentativa de controle do conteúdo dos sites, 

ainda reivindicavam para si o reconhecimento de que foi a sua ação coletiva que 

transformou o livro infanto-juvenil num best-seller mundial, de modo que, na realidade, 

eram os então detentores dos direitos de produção que estavam em dívida com eles 

e, por isso, deviam ceder-lhes ao menos liberdade para expressar-se livremente em 

suas produções criativas. 

Em resposta à atitude repressiva da Warner Bros., os fãs se articularam em 

ações judiciais coletivas de defesa que reuniram inicialmente fãs dos EUA, do Reino 

Unido e da Polônia, com alguns personagens que se destacaram, dentre os quais: a 

norte americana Heater Lawver e a britânica Claire Field (que se tornou símbolo da 

luta dos fãs contra a Warner), ambas com 15 anos, à época. 
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Heather, por exemplo, com 13 anos, iniciou um jornal online denominado 

The Daily Prophet (O Profeta Diário)10, em referência ao jornal bruxo dos livros de J. 

K. Rowling. Neste, ela coordenava diversos colaboradores que contribuíam com “furos 

de reportagem” dentro do universo de HP. Heather, que era a editora chefe, chegou a 

ser mentora de mais de 400 colaboradores, de diversas nacionalidades, em suas 

colunas semanais, além de contar com uma numerosa comunidade de fãs que 

participava de sua experiência. Ela ainda expandiu seu projeto para escolas, quando 

abertamente incentivou e relatou em detalhes como os professores poderiam usar o 

seu modelo para versões locais do seu jornal. Atualmente o DProphet não está mais 

no ar com o formato de jornal online dentro do universo de HP, dado a uma série de 

questões pessoais, dentre as quais a condição de saúde de Heather, hoje com 29 

anos. O link continua ativo, no entanto, reunindo diversas experiências e interesses 

particulares da vida atual da autora. 

Ela criou, em 2000, em resposta às ações proibicionistas da Warner, uma 

organização denominada Defense Against the Dark Arts (Defesa contra a Arte das 

Trevas) quando tomou conhecimento de que alguns amigos fãs tinham sido 

notificados e ameaçados com medidas legais:  

A Warner foi muito inteligente ao escolher o alvo dos seus ataques... 
Atacaram um bando de crianças na Polônia. Que ameaça elas 
representavam? Foram atrás de sites insignificantes, de jovens entre 
12 e 15 anos. Mas subestimaram a interconexão da nossa 
comunidade de fãs. Subestimaram o fato de que conhecíamos 
aquelas crianças da Polônia, conhecíamos os sites insignificantes e 
gostávamos deles” A própria Heather recebeu uma notificação, mas 
a usou na causa em defesa dos amigos que estavam sob ameaça 
legal. [discurso direto da Heather Lawver]. (JENKINS, 2009, p. 260) 
 

A Claire foi notificada pelo estúdio por seu site. O PotterGuide11, fundado em 

outubro de 2000, reúne várias informações acerca do universo de Harry Potter, como 

resumos dos enredos dos livros, descrição de personagens, lugares, quadribol, 

criaturas, o mundo mágico, organizações como Hogwarts e o Ministério da Magia, 

fatos divertidos, além de incluir um fórum de tópicos de discussão entre fãs 

denominado TBWL (The Boy Who Lived – O garoto que sobreviveu). Atualmente o 

seu site continua no ar, tendo sido atualizado pela última vez em novembro de 2010, 

totalizando, até a data do acesso, 1.297.830 visitas. Ao acessar o link, o seguinte aviso 

de início é mostrado:  

                                                           
10 Link de acesso: http://www.dprophet.com. 
11 Link de acesso: www.harrypotterguide.co.uk. 

http://www.harrypotterguide.co.uk/
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Este site é um site não-oficial de Harry Potter, e, portanto, só deve ser acessado 
por pessoas que compreendem perfeitamente que o site não possui nenhuma 
ligação com JK Rowling, Bloomsbury, Scholastics ou Warner Bros. No entanto, 
tem a intenção de ser uma experiência educativa para todas as idades e é sem 
fins lucrativos. Se você compreender totalmente este critério, então sinta-se livre 
para clicar no banner abaixo e entrar. Alternativamente, se você está buscando 
por sites oficiais de Harry Potter, então tentem os seguintes: [...] 
(http://www.harrypotterguide.co.uk/, acesso em 21/05/2016 às 18:27)12 
 

Isso demonstra como, ainda hoje, as tensões entre os consumidores e as grandes 

corporações midiáticas ainda não foram total e claramente resolvidas. 

 Após a notificação, Claire e seus pais contrataram um advogado e o seu 

caso ganhou notoriedade na imprensa britânica, durante o processo. Rapidamente, 

ela ficou conhecida por outros fãs ao redor do mundo e vários webmasters cujos sites 

tinham sido retirados do ar pela Warner vieram também a público. Lawver reuniu seus 

esforços com a defesa de Claire e ajudou a coordenar um boicote contra o estúdio, 

além de articular contatos com a imprensa. 

 Heather, inclusive, debateu com um representante da Warner no programa 

Hardball with Chris Matthews (1997), da MSNBC. Em suas próprias palavras: “Não 

éramos mais criancinhas desorganizadas. Tínhamos uma multidão de apoiadores e, 

em duas semanas, um abaixo-assinado com 1.500 assinaturas. Eles [a Warner Bros.] 

finalmente tiveram de negociar conosco” (JENKINS, 2009, p. 260). 

 A polêmica se intensificou e a Warner foi obrigada a retroceder e reconhecer 

publicamente que sua política jurídica havia sido mal pensada. Ela havia subestimado 

o potencial do público de Harry Potter. Após o ocorrido, o estúdio adotou uma política 

mais permissiva, se retratando publicamente com os fãs citados pela defesa 

organizada de Heather. Conforme posicionamento da vice-presidente, Diane Nelson: 

“Na verdade, acreditávamos desde o início, que um dia esses sites seriam 
fundamentais para o sucesso do que estávamos fazendo, e quanto mais, 
melhor. Acabamos concedendo a ele [fã notificado, citado na defesa de Heather] 
aprovação oficial e acesso a materiais para inclusão no site, para que 
pudéssemos mantê-lo na família e, ao mesmo tempo, proteger 
adequadamente os materiais de Harry Potter” (JENKINS, 2009, p. 261) [grifos 
nossos] 

                                                           
12 Citação original: “This site is an unofficial Harry Potter site, and therefore should only be entered by 

people who fully understand that the site holds no connection to J.K Rowling, Bloomsbury, Scholastics 

or Warner Bros. It is however meant as an educational experience for all ages, and is non-profit. If you 

fully understand this criteria, then please feel free to click on the banner below and enter. Alternatively 

if you are looking for official Harry Potter sites then try the following: [...]” 

 

http://www.harrypotterguide.co.uk/
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 A nova postura da Warner Bros. dividiu opiniões. Muitos fãs elogiaram o 

estúdio por admitir publicamente os erros e buscar se retratar com os que se sentiram 

prejudicados. Outros, como Heather, acreditaram que a posição era mais marketing 

de relacionamento do que uma verdadeira mudança de mentalidade do estúdio; por 

isso, ela acrescentou uma seção ao Daily Prophet destinada a oferecer orientação 

jurídica a outras comunidades de fãs que desejem se defender contraposições 

proibicionistas e restritivas de estúdios quanto a suas criações alternativas. 

 Os jovens que aderiram ao boicote à Warner e a própria Heather se 

empenharam em sua campanha partindo do pressuposto de que outras comunidades 

de fãs, como os fãs de Guerras nas Estrelas e Jornada nas Estrelas, já teriam iniciado 

o histórico de ativismo há algum tempo. O fato é que nenhum outro fandom chegou 

perto de obter o mesmo grau de sucesso até aquele momento, no confronto com as 

grandes corporações midiáticas.  

A situação atual ainda é indefinida. Não há nenhuma jurisprudência em 

relação às fanfictions. Não se sabe ao certo se ela está dentro do uso aceitável 

enquadrado na proteção legal, uma vez que a lei atual de direitos autorais não aborda 

a questão da produção criativa participativa dos fãs. Há um avanço em termos de 

classes e usuários legitimados, como o direito de circulação de livros pelas bibliotecas, 

a citação por parte de jornalistas e acadêmicos, incluso no que se classifica como 

“interesse público”; porém, não há uma generalização quanto ao direito público de 

livre participação cultural.  

Os fandoms, por outro lado, têm se organizado cada vez mais no sentido de 

protegerem o seu direito de livre participação. Há sites como o Writes University, por 

exemplo, que fornecem informações atualizadas sobre a posição das franquias 

midiáticas e autores quanto à produção alternativa, esclarecendo quais as abertas e 

quais as que proíbem a participação. Além disso, há diversas ações colaborativas: fãs 

programadores criam novas estruturas para compartilhamento de fanfictions, fan 

mades (vídeos), fan arts e outras formas de produção cultural de fãs; fãs com 

conhecimento jurídico elaboram argumentos e oferecem consulta jurídica na 

esperança de rebaterem ações legais contra o fechamento de sites; e fãs com 

conhecimento acadêmico se empenham em contextualizar e fundamentar as práticas 

e tradições da cultura de fã. 
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4  UN, DEUX, TROIS 

 

Figura 2: tela inicial da fanfic Un, Deux, Trois. Fonte: 

https://fanfiction.com.br/historia/327956/Un_Deux_Trois/ageconsent_ok (2016)  

https://fanfiction.com.br/historia/327956/Un_Deux_Trois/ageconsent_ok
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 A figura 2, trazida na introdução deste capítulo, representa a tela inicial de 

Un, deux, trois. A opção por introduzir a fanfic pela sua forma online, por meio da 

captura digital da página da internet, tem o intuito de apresentar o gênero em sua 

forma estilística e composicional própria.  

A seguir, observaremos mais profundamente suas características, trazendo 

algumas informações iniciais acerca do enunciado, retomando ícones em sua tela 

inicial, do enredo, do domínio onde ela está hospedada, seu suporte virtual, e da 

autoria. Posteriormente, estabeleceremos como ocorrem as relações dialógicas e a 

carnavalização na fic, a partir da análise comparativa das categorias personagem, 

tempo e espaço, em Un, Deux, Trois (UDT)13 e na saga matriz Harry Potter (HP), da 

linguagem utilizada, dos temas abordados e da progressão do enredo. 

  

4.1 VISITA AO CHALÉ DAS CONCHAS: A FANFIC  

Tomamos como corpus de análise a fanfic Un, Deux, Trois, publicada no 

domínio online Nyah!Fanfiction, entre fevereiro a junho de 2013, sob a autoria de MB 

Writer. A fic tem a classificação +18, está na categoria Harry Potter do site, classificada 

ainda nos gêneros: Lemon, Romance e Amizade. Conta com 6 capítulos e 34.195 

palavras publicados. 

A imagem inicial deste capítulo apresenta a tela de visita da fic, com o título 

e a autoria, a fan art da capa, o resumo ou a chamada, as informações técnicas e a 

listagem dos capítulos. Na lateral direita da página, ainda se observa ícones como um 

contador de comentários, os usuários que favoritaram a fic e/ou que estão com status 

de acompanhamento.  

UDT tem por personagens principais: Fleur Delacour, Bill Weasley e Katie 

Bell, do universo ficcional de HP. Na saga original, a Katie Bell é uma aluna da mesma 

casa em Hogwarts a qual Harry pertence, ela ainda joga para o time de quadribol da 

Grifinória na posição de artilheira e, por estas razões, é citada logo nos primeiros 

livros. Tanto a Fleur quanto o Bill, por outro lado, só vão aparecer na saga a partir do 

quarto livro: Harry Potter e o Cálice de Fogo.  

Neste livro, ocorre o Torneiro Tribruxo, um torneio tradicional entre as três 

mais importantes escolas do mundo bruxo: Hogwarts, Beauxbatons e Instituto 

Durmstrang. A Fleur Delacour é a aluna da Academia de Magia francesa 

                                                           
13 Para referências futuras, a sigla UDT denomina a fanfic em análise, Un, Deux, Trois. 
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Beauxbatons, escolhida pelo Cálice de Fogo para representar essa escola no torneio. 

Já o Bill é o irmão mais velho de um dos melhores amigos de Harry, o Rony Weasley. 

Ele trabalha no banco bruxo Gringotes, como desfazedor de feitiços, com lotação no 

Egito. Como a trama se passa na Inglaterra, basicamente, isso explica porque eles 

não haviam aparecido em HP até o momento. Neste mesmo livro, ocorre a Copa 

Mundial de Quadribol, circunstância na qual Bill vai se reunir com a família para 

prestigiar o evento e, portanto, torna-se presente no espaço da narrativa central. Antes 

dessa aparição, ele só é citado vagamente no livro anterior, quando os Weasleys 

ganham o grande prêmio anual da loteria do Profeta, um jornal diário do mundo bruxo, 

e o usam para viajar para o Egito. 

Na saga matriz, Bill e Fleur, que se conhecem durante o Torneio Tribruxo, 

se reencontram no ano seguinte, quando Bill retorna a Inglaterra para se unir à nova 

Ordem da Fênix, e começam a namorar (Fleur está trabalhando no Gringotes da 

Inglaterra por meio período, para melhorar o seu inglês). No último volume da saga, 

se casam – a cerimônia é narrada no livro e constitui um momento intenso de reflexão 

e suspense, antes do clímax máximo da saga ter início, a caça e o confronto direto e 

decisivo entre Harry e Voldemort.  

A Katie Bell aparece em poucos momentos importantes ao longo da saga, 

no entanto, e não são dadas muitas informações sobre sua vida ou seu futuro fora de 

Hogwarts após o sexto livro, ano em que ela se forma.  

As características destas personagens são pouco detalhadas, 

principalmente as comportamentais, uma vez que eles não têm uma presença 

constante ao longo da narrativa: A Katie é habilidosa e corajosa; Fleur Delacour é 

extraordinariamente linda (diz-se, nos livros, que ela tem parentesco com criaturas 

mágicas chamada veelas, que são espécies de mulheres traiçoeiras, sereias, que 

encantam homens por sua beleza), arrogante, em certos momentos, e extremamente 

forte e decidida, a despeito de sua aparência frágil; Bill Weasley é descrito como um 

rapaz de visual excêntrico, é alegre e tem o coração confiável e leal da família 

Weasley. 

Na fanfic, estas lacunas de personalidade, bem como de possibilidades de 

futuro, são exploradas para expandir esses personagens e suas vidas, após o fim da 

guerra bruxa. Ela é canon, na medida em que mantém as características do universo 

ficcional de Harry Potter, tal qual J. K. o concebe. Além disso, os acontecimentos da 

narrativa original são ratificados: Bill e Fleur são casados e ambos trabalham como 
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desfazedores de feitiços no Gringotes de Londres, Bill, por meio de solicitação de 

transferência. Katie Bell, cujo futuro não tem definição específica no enredo original, 

na fanfic é uma colega de trabalho de Gui e Fleur, no Gringotes, chefe da seção na 

qual trabalham. 

O espaço destinado ao resumo ou à chamada da fic já antecipa o mote 

central da trama: um envolvimento amoroso entre as três personagens. Ela se 

constitui como uma fala da Katie que problematiza o envolvimento e leva o leitor a ter 

uma ideia de como será o desenrolar dos acontecimentos: 

 

4.1.1 ENREDO  

O início da trama mostra o casamento de Bill e Fleur em crise, com os dois 

afastados e infelizes. A primeira cena é uma discussão dos dois antes de dormir, 

fazendo com que durmam separados. 

 Já a Katie é retratada sozinha, em sua casa. Ela observa porta-retratos na 

mesa de cabeceira, de seus pais e de sua ex-namorada, e pensa que é seu 

aniversário e que é importante celebrar mais um ano de vida – o que leva a conclusão 

de que seus pais e sua ex-namorada estão mortos. Isso faz com que planeje uma 

saída a um bar com os colegas de trabalho, numa reunião intima de comemoração. 

Dentre os convidados estão o Bill e a Fleur. 

 Eles, ao fim da noite, já bêbados, são os últimos na reunião a se retirarem 

do bar escolhido por Katie: o Cantatis Somnia (sonho encantado, do latim). Na 

despedida, por descuido, Katie encosta os lábios na boca de Bill, quando eles viram 

para o mesmo lado. Em reflexo e sem pensar direito, Katie volta-se para Fleur e beija-

lhe os lábios rapidamente também; “Para ser justa!”, ela justifica.  

Porque fazer um ménage com duas mulheres pode ser algo digno de se gabar a 

cada vez que você encher a cara, em uma mesa de bar, com os seus amigos. Mas 

você me levou pra casa da sua mãe e me apresentou pra sua família. Agora, se 

alguém souber da gente, só existem duas opções para você, senhor Weasley. - 

Katie disse, abrindo um sorriso cínico que não deixava de ser sexy de doer. - Ou 

você é corno, porque eu estou comendo a sua mulher... - ela se inclinou e lambeu 

os lábios de Fleur, provocantemente. - Ou é um cafajeste, porque estou dando pra 

você... - continuou, indo até a outra ponta do sofá e sentando-se no colo dele. - 

Seja como for, para mim, resta apenas uma opção: ser a vagabunda 
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Esse evento provoca, após o choque inicial, uma espécie de excitamento no 

casal, que já não vinha tendo um bom relacionamento conjugal, o que leva Fleur a 

beijar novamente Katie, dessa vez deliberadamente, ao que Bill reivindica seu direito 

de igualdade e repete o gesto da mulher. Confusa e tonta, Katie resolve que é melhor 

ir para casa, mas acaba caindo nos batentes de saída do bar. O casal decide que ela 

não está num bom estado para ir embora sozinha e a levam para a sua casa, a fim de 

que ela pudesse voltar em segurança para o apartamento dela por uma via que lhe 

oferecesse menos risco, tendo em vista o seu estado de embriaguez. 

 Ocorre que a tensão entre os três só aumenta ao chegarem no chalé onde 

o casal mora. O envolvimento físico entre eles flui de maneira incontrolável, 

aparentemente, e eles acabam dormindo juntos pela primeira vez. No dia seguinte, 

Katie escapa das cobertas e da cama do casal sem que eles percebam e volta a sua 

casa, tentando não pensar no que havia acontecido e decidindo fingir que nada havia 

ocorrido, quando os encontrasse no trabalho. 

 Sem saber exatamente como agir, no entanto, ela evita os dois durante os 

dias seguintes. Incomodados com o comportamento da Katie, Fleur e Bill a convidam 

para um jantar, para que eles conversem e se entendam, evitando que permaneça 

qualquer clima ruim entre eles, o que, além de prejudicar o relacionamento 

profissional, iria prejudicar a amizades que eles tinham. 

 O que ocorre, no entanto, na noite do jantar, é que eles acabam, por afeto e 

vontade, se entregando novamente ao desejo de estarem juntos, o que os leva a uma 

segunda noite a três, dessa vez consciente e deliberada. Na manhã seguinte, no clima 

leve que se instaura entre eles, no café da manhã, Bill convida Katie para um almoço 

em família na casa da sua mãe – cujo espírito materno e acolhedor era famoso, 

argumento usado por Bill e Fleur para que Katie não recusasse o convite por qualquer 

receio de que sua presença seria suspeita ou indesejada de alguma forma. 

 O clima amistoso e de romance entre os três vai se intensificando. Eles 

passam a se encontrar com frequência, a se divertirem juntos, conversarem, e a 

sentirem falta da companhia um do outro. Na confusão de sentimentos, Bill e Fleur, 

que sentem uma reaproximação entre os dois, percebem que a presença de Katie foi 

o fator que os levou a estarem mais próximos, embora não entendam bem o 

significado disso ou as consequências de alimentarem os encontros. Porém, após 

uma rápida deliberação, eles decidem que são adultos, que estão apenas se 

divertindo e que não havia mal algum nisso. Katie, por outro lado, passa a ter cada 
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vez mais conflitos internos sobre o que ela estava vivendo com o casal, se era correto, 

se ela iria interferir prejudicialmente no relacionamento dos dois, ou se ela poderia, 

por estar sozinha desde a morte da sua ex-namorada, se apaixonar pelos dois. 

 O fato é que eles percebem, aos poucos, mesmo sem expressar em 

palavras, que estavam se apaixonando. É em um almoço entre o casal, em que a 

conversa não consegue fluir entre eles, que a falta de Bell torna-se evidente. Nesse 

mesmo dia, que é um dia particularmente triste para a Katie, ela se vê sozinha e 

entediada em seu apartamento, e pensa em todos os lugares que ela poderia ir ou o 

que poderia fazer, mas percebe que só há realmente um lugar onde gostaria de estar 

naquele momento. 

 Ela então bate à porta dos Weasley com uma garrafa de vinho, mesmo sem 

ter sido convidada. Em pouco tempo, eles já se sentem confortáveis e altos e, no meio 

da conversa, eles acabam adentrando sobre a relação deles: o que era, quais eram 

os termos. Katie aponta os riscos para o casal ao mesmo tempo em que mostra a sua 

vulnerabilidade – na fala que serve de resumo e chamada da fic. Ela expressa o seu 

receio com a indefinição da relação, como o fato de ela já ter se envolvido demais com 

ambos para voltar atrás, por não saber se estava com eles ou entre eles, se poderia 

aparecer no meio da noite sem ter sido convidada, ou se tudo aquilo era barato e 

vulgar para o casal, se elas não a consideravam como ela os considerava. 

 Nesse momento, como solução, Bill sugere que eles estabeleçam os termos 

da relação, em um acordo redigido a seis mãos, no qual cada um acrescentou os 

termos que achou necessários – alguns descontraídos, como a proibição do uso de 

determinadas roupas provocantes em locais públicos, mas outros que expressavam 

as inseguranças e os anseios dos três, naquele tipo de relacionamento experimental, 

como a exclusividade entre os três e o não envolvimento individual com a Katie sem 

a presença do outro, para o casal.  

Katie, depois disso, recebe uma proposta extremamente tentadora de servir 

a uma grande empresa multinacional de segurança, formando equipes em todo o 

mundo, com um salário três vezes maior do que o pago pelo Gringotes, em um jantar 

de negócios, a qual ela não responde de imediato. Retornando ao trabalho, ela tinha 

um cofre particularmente complicado para investigar aquele dia, o que tira a reunião 

de negócios totalmente de sua cabeça. Sua equipe estaria desfalcada aquele dia e 

ela pensa em desistir, mas Bill e o terceiro bruxo que compunha sua equipe a 
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dissuadem a permanecer com a missão, ainda que com um duende novato que os 

acompanharia na abertura do cofre.  

Porém, algo sai errado e Katie acaba enfeitiçada no cofre, perdendo 

completamente a audição e a visão, por meio de um feitiço das trevas que foi liberado 

pelo despreparo do duende novato. Desesperada e ainda sem entender o que havia 

acontecido, ela luta e lança feitiços a esmo, atingindo e desacordando o segundo 

bruxo da sua equipe. Bill tenta segurá-la, mas parece impossível, então ele decide 

desacordá-la para retirá-la imediatamente do cofre e levá-la para o St. Mungos (o 

hospital bruxo em Londres). 

Analisada e em estado ainda indefinido, os medibruxos informam ao casal 

de que acreditam que o melhor era esperar o próprio corpo de Katie se livrar das 

toxinas do gás venenoso que a enfeitiçou no cofre, explicando que eles acreditavam 

na possibilidade de a surdez e a cegueira serem provisórias. O casal passa a 

acompanhá-la todos os dias e, quando ela apresenta melhoras e recebe alta, eles a 

levam para sua casa, o Chalé das Conchas, para cuidarem melhor dela. 

Felizmente, após alguns dias de cuidado, Katie recupera seus sentidos e 

retorna à atividade no banco, recebendo uma orquídea dos empresários desejando 

votos de melhora e renovando o interesse deles em relação ao convite que a fizeram, 

relembrando-a da proposta e da decisão que precisava tomar. Entrementes, ela 

recebe as ordens de abertura do dia e, insegura, segue para os trabalhos. Porém, ela 

fica instável e insegura o tempo inteiro, não pelo trauma do acidente e pela perda dos 

sentidos, mas por relembrá-la dos perigos, mesmo após o fim da guerra – o perigo 

que lhe tirou a namorada e os pais. Ela passou a temer por ela, por Bill e Fleur 

também, compreendendo que ainda tinha coisas a perder. 

Ao fim do expediente, ela retorna à sala e perde as últimas amarras de 

controle, apoiando a mãos trêmulas na mesa quando uma lágrima se desprende dos 

seus olhos e escorre até o tampo de madeira. Bill entra na sala e, ao vê-la chorando, 

se desespera, expressando a sua própria angustia por não ter impedido o ocorrido no 

cofre, não tendo protegido Katie adequadamente. Katie percebe a preocupação que 

ele estava expressando com as palavras erradas como o que ela sentiu que era, na 

verdade, uma declaração de amor. E em meio à angustia e à gratidão por terem um 

ao outro, eles se entregam e se envolvem fisicamente, quebrando assim o acordo 

previamente estabelecido entre os três de algum membro do casal não poder se 

envolver com Katie sem a presença do outro. 
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Isso incomoda a consciência de Katie quando persiste a completa ignorância 

de Fleur sobre o ocorrido e ela decide conversar com Bill para convencê-lo a 

esclarecer e voltar às claras com os dois. Porém, um imprevisto a faz ter que arrumar 

um substituto de emergência para uma viagem do Gringotes, já que o funcionário 

escalado fica doente. Como solução, ela envia Bill para uma semana na França. 

Sem a presença de Bill, Katie acaba evitando ficar a sós com Fleur para que 

algo entre elas não ocorra, em decorrência da saudade e carência que ambas 

sentiam. Ela consegue êxito na maior parte dos sete dias, porém, antes que Bill 

retorne, Fleur sucumbe a ansiedade por estar sozinha em casa e vai ao apartamento 

de Katie. Ela a encontra de saída e logo descobre seu destino: o cemitério do vilarejo 

próximo a Hogwarts onde os mortos na guerra foram enterrados. Ela estava indo 

visitar o túmulo da ex-namorada. Fleur se oferece para fazer companhia, mesmo que 

não goste da ideia de visitar mortos – para os quais já se disse o adeus definitivo, 

conforme sua lógica. 

Fleur observa Katie deixar flores no túmulo de Alicia, se aflige por vê-la 

chorando e, por fim, a acompanha de volta a casa, desesperada para fazê-la sentir-

se melhor. Já no apartamento, enquanto preparam algo para comer, Fleur compartilha 

com Katie os seus pensamentos de que havia sido a guerra e as perdas que todos 

sofreram, mais especificamente a morte de Jorge, membro da família Weasley, que 

afastara ela de Bill de alguma forma, porque ele se tornou mais soturno, contrário ao 

seu emprego no Gringotes, entre outras coisas. Ela percebeu que eles continuavam 

vivendo no passado, presos aos medos da guerra, e que ela, Katie, dera a eles uma 

perspectiva de futuro, de desejar coisas novas e serem otimistas. Em meio ao 

momento emocional, as duas acabam se envolvendo fisicamente também, sem a 

presença de Bill. 

Com o retorno de Bill da França, eles parecem mais que felizes novamente 

em estarem juntos, porém a proprietária da empresa que quer contratar Katie a 

procura novamente, a fim de saber se ela já tem uma resposta para a proposta deles. 

A fim de obter a escolha definitiva da desfazedora de feitiços, a empresária marca 

com ela um jantar comercial ali perto, em alguns dias. Chegando a data, Katie 

encontra Marie e, no meio do jantar, Fleur e Bill entram no pub escolhido e observam 

a cena. Fleur tem um ataque de ciúmes e Bill também não entende o que está 

acontecendo, o que os faz interromper o jantar para pedir esclarecimentos à Katie. 
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Katie se irrita com a desconfiança dos dois, os dispensa e retorna a sua 

reunião com Marie, dando-lhe a resposta da proposta. Findo o jantar, os dois voltam 

a interrogar Katie, o que desencadeia uma discussão acalorada entre eles. Bill os leva 

de volta ao Chalé das Conchas, já que as coisas pareciam que iam sair do controle. 

Já na casa de Bill e Fleur, em meio a discussão deles, Katie revela que já tinha 

transado com Bill sem Fleur, e com ela sem o marido, o que os fazem questionar um 

ao outro o motivo de terem violado o acordo que tinham. 

A discussão abre uma rachadura entre eles, terminando o relacionamento. 

Katie descobre depois que Bill e Fleur também decidiram se separar. Deprimidos e 

sozinhos, cada um procura a melhor maneira de lidar com a própria dor da separação. 

No dia da despedida de Katie no Gringotes (ela havia aceitado a proposta e 

viajaria pelo mundo, treinando as equipes da multinacional de segurança), Bill e Fleur 

resolvem comparecer, cada um por escolha própria, à confraternização. Os colegas 

solicitam que Katie faça um discurso de despedida e, do palco, ela vê que os dois 

haviam ido. Como não tinha discurso pronto, ela resolve cantar uma música e a letra 

acaba comunicando a Bill e Fleur que ela ainda os amava. Fleur sai da festa, seguida 

por Bill, e ele admite para ela que amava Katie e que havia sido por isso que eles 

haviam se envolvido sem ela, mas reafirma o amor que também sente por ela, e de 

como tudo no relacionamento deles era desconhecido e imprevisível, difícil de conter 

e de controlar. Fleur opta pelo isolamento após a declaração de Bill, o abandonando 

ali sem mais. 

No dia seguinte, porém, ela o procura às pressas, admitindo que ele estava 

certo e que ela também queria que desse certo, mas que eles precisavam correr, 

porque Katie partia de Londres em algumas horas. O casal corre, então, para o 

apartamento de Katie, na esperança de encontrá-la e dissuadi-la da decisão de partir. 

Eles, porém, encontram o apartamento vazio. Desolada, Fleur entra no quarto de Katie 

e, surpreendentemente, a encontra saindo do banheiro. Ela explica que já havia 

enviado a mudança e que logo mais partiria também.  

O casal se declara para Katie e eles se reconciliam. Katie, no entanto, não 

desiste de partir – ela segue viagem no intuito de concretizar seu sonho de conhecer 

o mundo. A história tem um final sugestivo de que eles reatam o casamento e 

permanecem com o relacionamento à distância com Katie, que os visita sempre que 

possível. 
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4.1.2 SUPORTE VIRTUAL 

 O Nyah!Fanfiction é um site editado em português, criado em novembro de 

2005 pelo Michael Frank (Seiji), que conta ainda com uma equipe de moderadores e 

de revisores (beta readers). Conforme narra o próprio Michael Frank, criador do site: 

 
Quando o criei, apenas queria que meus amigos tivessem um lugar 
para postar suas fanfictions e reunir pessoas que gostam dos 
mesmos animes, livros e séries. Hoje meu objetivo é fazer com que 
as pessoas tenham prazer na leitura, ao mesmo tempo incentivá-las 
a explorar seu lado criativo.14 
 

Até 2013, o site já reunia mais de 160 mil histórias publicadas e mais de 300 

mil usuários cadastrados, conforme dados reunidos na área de imprensa do site. Ao 

explicar o seu interesse por fanfiction, o Michael Frank diz: 

 
Do meu ponto de vista, fanfiction é a forma mais fantástica de manter 
uma história viva. Ficamos tristes ao ver que nosso anime, série ou 
livro favorito chegou ao fim, mas através das fanfictions a história 
nunca acaba, nossos personagens favoritos estão sempre 
envolvidos em novas aventuras escritas pelos próprios fãs. 
Personagens secundários tornam-se o astro da história, casais que 
não existiam na história original passam a existir e o final é apenas 
um novo começo.15 
 

 A página inicial mostra um aviso com os objetivos do site em reunir fãs e 

estimular a leitura e a criatividade, sem que para nenhuma dessas atividades o site vá 

ganhar algum retorno financeiro – o usuário não tem nenhum gasto. O site, assim, 

reafirma a política usual da comunidade de fãs de se mobilizar e de produzir e 

compartilhar as histórias sem fins lucrativos. A maioria dos sites, como é o caso do 

Nyah, no entanto, se utiliza de propagandas na página para se manter no ar. 

Além disso, encontram-se ainda dicas de português; notícias sobre o 

universo de fãs, como novidades das franquias, encontros de fãs etc.; indicações de 

leituras; ranking de melhores leitores (medido pela marcação como melhor comentário 

do capítulo pelos autores das fics comentadas); além da barra fixa que reúne atalhos 

para as regras de uso, regras de postagem e de candidatura para a equipe do site, 

suporte, imprensa e contato. 

Na parte dedicada à visibilidade das pessoas envolvidas na organização do 

site (figura 3), encontra-se uma lista de perfis dos colaboradores, trazendo suas 

formações acadêmicas, experiências profissionais e expectativas profissionais que 

                                                           
14 Fonte: https://fanfiction.com.br/imprensa acesso em 28/05/2016, 01:14. 
15 Fonte: https://fanfiction.com.br/imprensa acesso em 28/05/2016, 01:14 

https://fanfiction.com.br/imprensa%20acesso%20em%2028/05/2013
https://fanfiction.com.br/imprensa%20acesso%20em%2028/05/2013
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envolvem a escrita ou o trabalho que eles realizam de maneira voluntária na 

moderação do domínio.  

 

Figura 3: Equipe Nyah!Fanfiction. Fonte:  https://fanfiction.com.br/imprensa (2016) 

 Ao tentar acessar qualquer fic classificada como +18, como é o caso de 

UDT, o site exibe um aviso bloqueando o conteúdo e apresentando um link para a 

página de controle parental (figura 4). 

Para ser possível acessar o material, é necessário atualizar a permissão 

para leituras indicadas para a faixa etária +18, assumindo a responsabilidade pela 

escolha de leitura. Para os usuários cadastrados, essa atualização só será necessária 

uma única vez. Porém, para usuários não cadastrados, a cada novo acesso é 

solicitada uma nova permissão parental para acesso ao conteúdo restrito. Ao salvar a 

permissão no botão “atualizar”, basta voltar à página da fic com o aviso e atualizá-la 

para ter acesso à listagem de capítulos. 

 

https://fanfiction.com.br/imprensa
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Figura 4: Controle Parental. Fonte: http://controleparental.fanfiction.com.br/ (2016) 

 Numa estrutura semelhante aos domínios de compartilhamento de fanfic, 

eles possibilitam o acesso para usuários cadastrados e não cadastrados para leitura; 

postagem de histórias e comentários para usuários cadastrados; expressam 

repetidamente a política de respeito ao direito autoral, apesar de essa ser uma 

questão complexa e relativa, conforme problematizou-se no capítulo anterior; têm uma 

equipe de revisão que promove a reflexão sobre questões de norma e estilo; 

favorecem a aproximação de fãs em grupos de amizades. 

 

 

http://controleparental.fanfiction.com.br/
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4.1.3 AUTORIA 

Conforme é esclarecido nas notas finais do primeiro capítulo, a fic tem a 

autoria compartilhada entre duas autoras: Manu e Bia. 

 

Figura 5: Nota das autoras. Fonte: https://fanfiction.com.br/historia/327956/Un_Deux_Trois/capitulo/1/ (2016) 

Dentro da comunidade de fãs de HP, as duas autoras tinham um público de 

leitores considerável (do qual faço parte), num domínio exclusivo para fanfics deste 

universo ficcional: o FloreioseBorrões.net. Ambas se conheceram por meio desse site 

e têm inúmeras fics publicadas, em autoria individual, sobretudo na categoria 

femmeslash (que retratam relacionamento lésbicos dentro do universo de HP). 

 Un, deux, trois marca o início da parceria entre as duas autoras, num 

momento em que o FloreioseBorrões passou por problemas para se manter no ar, o 

que causou certa dispersão do fandom e, em particular, do grupo de meninas que liam 

as fics femmeslash nesse site – o que explica a migração das autoras para o novo 

domínio, o Nyah. 

 Manu (Emanuelle Veloso) hoje cursa Letras 

Português/Inglês na UFRJ. Conta que desde a infância 

sempre quis ser escritora e que escreve quase por 

compulsão, desde poemas a romances. Tem na gaveta 

diversos romances autorais ainda não publicados, e na 

cabeça outros tantos a chegarem ao papel. 

 Bia (Beatriz D’Oliveira) é formada em Produção 

Editoral, também pela UFRJ, entusiasta da cultura de fã 

(tema de sua monografia e de artigos acadêmicos), trabalha 

na área de editoração na Suma de Letras Brasil, como 

editora júnior, e, paradoxalmente (já que é autora), sempre 

fala que não tem nenhuma pretensão em ser escritora – por 

conhecer o mercado editorial de dentro. 

Figura 6: Capa As cores, o 

tempo e nós. 

Fonte:https://www.amazon.co

m.br/cores-tempo-

n%C3%B3s-Beatriz-

DOliveira-

ebook/dp/B00WS1REBC 

(2016) 

https://fanfiction.com.br/historia/327956/Un_Deux_Trois/capitulo/1/
https://www.amazon.com.br/cores-tempo-n%C3%B3s-Beatriz-DOliveira-ebook/dp/B00WS1REBC
https://www.amazon.com.br/cores-tempo-n%C3%B3s-Beatriz-DOliveira-ebook/dp/B00WS1REBC
https://www.amazon.com.br/cores-tempo-n%C3%B3s-Beatriz-DOliveira-ebook/dp/B00WS1REBC
https://www.amazon.com.br/cores-tempo-n%C3%B3s-Beatriz-DOliveira-ebook/dp/B00WS1REBC
https://www.amazon.com.br/cores-tempo-n%C3%B3s-Beatriz-DOliveira-ebook/dp/B00WS1REBC
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 Independente das pretensões ou, principalmente, pela falta delas, e pela 

paixão que as duas compartilham por contar histórias, a parceria iniciada em UDT 

evoluiu e as duas produziram outras obras juntas. Dentre essas produções, está um 

romance apaixonante publicado em ebook pela editora Lumus, em abril de 2015: As 

cores, o tempo e nós (Figura 6), disponível para compra na Amazon.com.  

 

4.2 MESA PARA UM CHÁ: DIÁLOGO ENTRE HP E UDT 

 

4.2.1 PERSONAGENS 

 A co-criação dos personagens como exercício dialógico de participação 

ativa é um dos movimentos mais interessantes das fanfics. Por um lado, é um 

exercício de percepção e exteriorização para a apreensão de uma realidade maior, 

através da janela aberta pelo autor do universo ficcional, que inclui a observação dos 

detalhes, entre descrição e reações durante a trama. Por outro lado, é um exercício 

de interiorização, de apropriação e de empatia. Principalmente na fanfic Un, Deux, 

Trois, cujos personagens selecionados são secundários e pouco explorados na 

narrativa matriz, as autoras têm maior liberdade para aperfeiçoar e aprofundar os 

traços de personalidade e caráter. 

 É importante ainda notar que Harry Potter é uma narrativa infanto-juvenil, 

enquanto a fanfic, como exposto na descrição, é uma narrativa adulta (para maiores 

de 18 anos). Isso não apenas por envolver descrições de cenas eróticas sem amarras 

ou censura: ela vai abordar questões mais complexas da vida, de relacionamentos 

amorosos, de trabalho etc. Por essa razão, e levando-se também em conta que a 

narrativa se encontra numa fase posterior ao fim da narrativa da saga de Harry Potter, 

os personagens são caracterizados como adultos. Eles vão adquirir uma profundidade 

não existente na narrativa matriz, quando passam à condição de protagonistas. 

É importante lembrar ainda que um conjunto de informações adicionais são 

formadas a partir da comunidade de fãs em interação com a própria J. K. Rowling, que 

responde curiosidades em encontros de divulgação, entrevistas, em suas redes 

sociais ou, ainda, por meio das produções dos próprios fãs: sites de informações sobre 

a série, em detalhes, organizados por fãs, detalhando a vida de cada personagem, 

com base nos acontecimentos dos livros, outras fanfics e fanarts. Além disso, os filmes 

produzidos pela Warner, baseados nos livros, mas também com interferência da 

criatividade dos diretores, constituem fonte para os fãs acerca do universo ficcional 
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explorado. Desse modo, compreende-se que o universo ficcional que serve de base 

para o fã-autor é expandido consideravelmente, por meio das circunstâncias do 

próprio meio cultural e social dentro do qual o gênero nasce. Por questões 

metodológicas, consideraremos apenas o conteúdo dos livros da saga e a fanfic – 

compreendendo, no entanto, esta última como produto da cultura de fã em sua 

complexidade dialógica. 

 Nesta seção, faremos uma comparação de descrições e construções dos 

personagens em HP e na fanfic UDT, procurando observar as particularidades e as 

possibilidades exploradas pelas autoras a partir da narrativa de J. K. e verificar em 

que momentos elas coincidem e em que momentos se afastam, como interagem de 

modo geral. 

 A começar pela Katie Bell (ou Cátia Bell, em alguns livros, na versão 

brasileira): como dissemos no início deste capítulo, ela não tem qualquer descrição 

na trama original, mesmo aparecendo logo nos primeiros livros da saga. Sua primeira 

aparição em Harry Potter é no jogo inaugural da temporada de quadribol narrado no 

livro, entre os times da Grifinória e da Sonserina. Ela aparece enquanto membro do 

time da Grifinória, sem qualquer descrição anterior, durante a narração do jogo: 

Como visto no excerto anterior, a personagem aparece apenas por citação 

em quase todos os livros seguintes, de maneira esporádica. A sua única aparição 

relevante é já no sexto livro da saga, Harry Potter e o Enigma do Príncipe, quando, 

nas circunstâncias descritas na trama, ela é enfeitiçada por um objeto maligno que vai 

parar em suas mãos: 

[...] – no lance a artilheira Katie Bell da Grifinória, dá um belo mergulho em volta de 

Marcos e sobe pelo campo e – AI – essa deve ter doído, ela levou um balaço na 

nuca. 

(ROWLING, 2000, p. 162) 

 

- Não é da sua conta, Liane! – Harry ouviu Cátia dizer. 

 Eles contornaram a curva da estrada, o granizo caía denso e rápido, 

embaçando os óculos de Harry. No instante em que ele ergueu a mão enluvada, 

para limpá-los, Liane tentou agarrar o pacote que Cátia levava; esta resistiu, e o 

pacote caiu no chão. 

 Na mesma hora, a garota se ergueu no ar [...] graciosamente, com os 

braços estendidos como se fosse voar. Contudo, havia alguma coisa errada, 

alguma coisa esquisita... o vento forte fazia seus cabelos chicotearem, mas seus 

olhos estavam fechados e o rosto, vidrado. Harry, Rony, Hermione e Liane parara 

instantaneamente para observar. 
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Observa-se, novamente, que não há qualquer descrição mais detalhada da 

personagem, além de suas simples ações. Poucas inferências são possíveis, como o 

fato de ela usar cabelos soltos, já que “o vento forte fazia seus cabelos chicotearem”; 

mas, claramente, ela não apresenta nenhuma profundidade na trama matriz. Já na 

fanfic, ela ganha descrições detalhadas, sobretudo do ponto de vista da Fleur e do 

Bill: 

 

Fleur mirou Katie por um momento, mas os olhos da morena estavam em Bill. 

Ocorreu-lhe como adorava o formato dos olhos de Katie, aqueles olhos 

horizontais, longos e expressivos. Grandes e infinitos.  

(UDT. MB Writer. Capítulo 1) [grifos nossos] 

 

braços estendidos como se fosse voar. Contudo, havia alguma coisa errada, 

alguma coisa esquisita... o vento forte fazia seus cabelos chicotearem, mas seus 

olhos estavam fechados e o rosto, vidrado. Harry, Rony, Hermione e Liane parara 

instantaneamente para observar. 

 Então, a quase dois metros do chão, Cátia soltou um grito pavoroso. Seus 

olhos estavam arregalados, e o que quer que estivesse vendo ou sentindo causou-

lhe visivelmente uma terrível angústia. Ela gritava sem parar [...] a garota desabou 

no chão. Harry e Rony conseguiram apará-la, mas ela se contorcia [...] 

aparentemente incapaz de reconhece-los. 

 Harry olhou para os lados, a paisagem parecia deserta. 

 - Fiquem ai! – gritou para que ouvissem naquela ventania. – Vou buscar 

ajuda!  

(ROWLING, 2005, p. 196) 

 

Bill estaria mentindo se dissesse que nunca havia reparado em Katie Bell antes. 

Que homem não havia reparado? Ela era pequena e esbelta, com aquela pele 

morena e convidativa e com aqueles olhos de gato, longos e lânguidos. O 

oposto de Fleur, Bell não era dona de uma beleza óbvia, nem tão estonteante. 

Ela era deliciosa nos detalhes. No jeito de andar, na boca em botão, no riso 

descuidado, no cabelo sempre solto. Ele havia reparado, porque não era 

possível não reparar. Mas nunca havia sido tão absolutamente atraído como 

naquela noite.  

(UDT. MB Writer. Capítulo 1) [grifos nossos] 
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Nesse momento de participação ativa, as autoras dão à personagem corpo, 

rosto, aparência física, num movimento de preenchimento de uma lacuna da narrativa 

matriz - que se soma e é dialogicamente influenciada pelo construto da personagem 

na comunidade de fãs, em outras descrições em fanfics, em fan arts e na aparência 

da atriz que interpreta a Katie Bell no Enigma do Príncipe, nos cinemas. É importante 

notar ainda que as autoras ratificam os poucos pontos subentendidos no enredo de J. 

K.: “cabelos sempre soltos”. 

 A apropriação da personagem e o desdobramento das suas características 

e do que aconteceu e acontece na sua vida, na narrativa da fanfic, no entanto, não 

são apontadas ou subentendidas na saga, porém, igualmente, não são negadas ou 

impossibilitadas. Na trama alternativa, a Katie teve um envolvimento amoroso com 

uma de suas colegas de escola, a Alicia Spinnet – que também era artilheira do time 

de quadribol da Grifinória, na saga de HP. Sua ex-namorada morreu, bem como os 

pais de Katie – como o fim da saga de Harry Potter é o desfecho da guerra bruxa 

contra o Voldemort e seus seguidores, e ocorrem muitas mortes, é comum nas 

produções criativas dos fãs se fazerem menções a perdas passadas – de modo que 

ela mora sozinha. Katie ainda é chefe de uma equipe que desfaz feitiços em Gringotes, 

o banco bruxo da Inglaterra. Seu trabalho consiste basicamente em liderar os demais 

membros de sua equipe nas revistas e buscas de artefatos malignos nos cofres de 

famílias antigas e abastadas de bruxos partidários de Voldemort e/ou ligados a ele. 

Já Bill, citado em todos as traduções brasileiras como Gui Weasley (não 

entraremos em detalhes sobre a opção das autoras em utilizarem os nomes das 

personagens presente na versão britânica, escrita pela J. K.; julgamos que, seja por 

um posicionamento que questiona a tradução de nomes – intraduzíveis, na teoria – 

ou por uma opção mais conservadora de adotar o nome dado pela autora da saga e 

não pela tradutora brasileira; essas questões não apresentam interferência em nossa 

análise), recebe uma atenção maior da J. K. Rowling em sua descrição, quando da 

sua aparição na saga, já esclarecida na introdução da seção: 

possível não reparar. Mas nunca havia sido tão absolutamente atraído como 

naquela noite.  

(UDT. MB Writer. Capítulo 1) [grifos nossos] 
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Somando-se a sua caracterização, em um confronto denominado pelos fãs 

como “batalha da Torre de Astronomia”, em que Comensais da Morte (partidários de 

Voldemort) invadem Hogwarts e se confrontam com membros da Ordem da Fênix, e 

cujo desenrolar culmina na morte do diretor da escola, Dumbledore, Bill, em luta 

corporal com um comensal lobisomem, o Lobo Greyback, adquire vários cortes em 

seu rosto e pescoço, o que lhe resultou num conjunto considerável de cicatrizes e na 

aquisição de algumas características lupinas, como gosto por carne crua, embora a 

contaminação não o tenha tornado um lobisomem também – uma vez que o comensal 

não estava transformado: 

Harry olhou para os lados e viu que Rony e Jorge estavam sentados à 

mesa da cozinha com dois rapazes ruivos que ele nunca vira antes, embora 

soubesse na hora quem deveriam ser: Gui e Carlinhos, os dois irmãos Weasley 

mais velhos. 

 [...] 

 Gui se levantou, sorrindo, e também apertou a mão de Harry. O rapaz foi 

uma surpresa. Harry sabia que ele trabalhava para o bando dos bruxos, o 

Gringotes, e que fora monitor-chefe em Hogwarts, e sempre imaginara que Gui 

fosse uma versão mais velha de Percy; preocupado com as infrações dos 

regulamentos e chegado a mandar em todo mundo. No entanto, Gui era – não havia 

outra palavra – descolado. Alto, os cabelos compridos presos em um rabo de 

cavalo. Usava brinco de argola com um berloque pendurado que parecia um dente 

canino. Suas roupas não estariam deslocadas em um concerto de rock, exceto pelo 

detalhe de que as botas não eram feitas de couro de boi, mas de couro de dragão. 

(ROWLING, 2001, p. 46) 

 

– Gui – sussurrou a sra. Weasley, passando direto pela professora ao 

avistar o rosto desfigurado do filho – Ah, Gui! 

[...]A sra, Weasley curvou-se para o filho e levou os lábios à testa dele. 

- Você disse que Greyback o atacou? – perguntou o sr. Weasley, aflito, à 

professora McGonagall. – Mas não estava transformado? Então, que significa isso? 

Que acontecerá ao Gui? 

- Ainda não sabemos – respondeu a professora, olhando desamparada 

para Lupin. 

- É provável que haja certa contaminação, Arthur – explicou Lupin. – É 

um caso raro, provavelmente único... não sabemos qual será o comportamento dele 

quando acordar. 
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As suas principais descrições na fic também partem das outras duas 

personagens. Elas ratificam a caracterização da autora da saga, numa relação de 

cumplicidade e de conhecimento compartilhado/subentendido: 

 

 Todo o passado e o futuro, tanto de Bill quanto de Fleur, é conhecido e tem 

encaminhamento na saga – e em declarações da J. K. em entrevistas e redes sociais. 

Todo esse pano de fundo é adotado pelas autoras da fic. Elas se utilizam de uma 

licença para acrescentar o envolvimento com a Katie Bell, como um fato não revelado. 

Porém, ele não entra em desacordo ou contradição com a narrativa matriz, nem nega 

qualquer outro fato determinado por Rowling. 

para Lupin. 

- É provável que haja certa contaminação, Arthur – explicou Lupin. – É 

um caso raro, provavelmente único... não sabemos qual será o comportamento dele 

quando acordar. 

(ROWLING, 2005, p. 488) 

[Fleur]. Adiantou-se na direção da porta e parou ao lado de Bill, erguendo a mão 

para roçar os dedos por seu peito forte e nu. Sentiu a palpitação de sua pele 

quente e levantou o rosto para mirar os olhos dele. Ah, sim, também adorava 

aqueles olhos azul-violeta profundo. Talvez não fossem infinitos, mas eram tão 

imensuráveis quanto a Via-Láctea.  

(UDT. MB Writer. Capítulo 1) [grifos nossos] 

 

Katie balançou a cabeça, bebendo do vinho sem tirar os olhos de Bill, por cima da 

taça. Vestido para o trabalho, ele era pouco mais que um cara alto e magro, com 

um corte de cabelo meio rebelde e carisma de sobra. Sem camisa, Katie podia 

contar as divisões de seu abdômen e acompanhar a linha bem-marcada do seu 

peitoral. O cabelo ainda molhado de chuva adquirira uma cor de cobre antigo. À 

meia-luz, seus olhos eram de um enluarado baço e suas cicatrizes lhe davam 

um ar selvagem e sexy. 

(UDT. MB Writer. Capítulo 1) [grifos nossos] 
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Quanto à Fleur Delacour, em sua aparição no quarto livro da Saga, Harry 

Potter e o Cálice de Fogo, sua primeira descrição específica é no jantar de boas-

vindas às escolas participantes do Torneio, no Salão Principal em Hogwarts, quando 

ela se aproxima da mesa onde Harry e os amigos estão, para inquirir sobre um prato 

francês que ela gostaria de recolher e levar para onde ela e os colegas estavam. Até 

esse momento, ela vinha sendo referenciada apenas genericamente entre os alunos 

da delegação da escola francesa. 

É ainda construída uma imagem de que Fleur é arrogante, o que a torna o 

tipo perfeito de garota popular por sua notável beleza, mas não muito carismática por 

suas atitudes: 

No decorrer da trama, compreende-se o seu comportamento mais como um 

forte traço de competitividade do que de mau caráter. A escolha do seu nome pelo 

- O campeão de Beauxbatons é Fleur Delacour! 

- É ela, Rony! – gritou Harry, quando a garota que parecia uma veela 

levantou-se graciosamente, sacudiu a cascata de cabelos louro-prateados para trás 

e caminhou impetuosamente entre as mesas da Corvinal e da Lufa-Lufa. 

- Ah, olha lá, eles estão desapontados – disse Hermione sobrepondo sua 

voz ao barulho e indicando com a cabeça o resto da delegação de Beauxbatons. 

(ROWLING, 2001, p. 216) 

 

– Com licença, vocês von querrer a bouillabaisse? 

Era a garota de Beauxbatons que rira [debochadamente] durante a fala 

de Dumbledore. Finalmente retirara o xale. Uma longa cascata de cabelos louro-

prateados caía até sua cintura. Tinha grandes olhos azul-profundos e dentes muito 

brancos e iguais. 

[...] 

- É uma veela! – [Rony] exclamou com a voz rouca para Harry. 

- Claro que não! – retrucou Hermione mordazmente. – Não vejo mais 

ninguém olhando para ela de boca aberta como um idiota!  

Mas não era bem verdade. Quando a garota atravessou o salão, muitas 

cabeças de garotos se viraram, e alguns pareciam ter ficado temporariamente sem 

fala, exatamente como Rony. 

(ROWLING, 2001, p. 203) 

 

Mas não era bem verdade. Quando a garota atravessou o salão, muitas 

cabeças de garotos se viraram, e alguns pareciam ter ficado temporariamente sem 

fala, exatamente como Rony. 

(sic. ROWLING, 2001, p. 203) 
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Cálice de Fogo (cujos critérios mágicos não são exatamente descritos no livro) para 

representar a sua escola também demonstra que ela é extremamente habilidosa e 

destemida. E já para o fim da trama, quando se quebra a aura de competição e 

percebe-se que o torneio na verdade foi uma armadilha que objetivava o retorno de 

Voldemort, ela demonstra fibra moral e caráter, ao reafirmar que as nações deveriam 

se unir contra o mal.  

Uma passagem interessante da saga, a qual demonstra bem como esses 

traços compõem a sua personalidade (arrogância, impetuosidade, caráter, 

competitividade e fibra moral), é a de quando Bill, já com seu casamento marcado, é 

desfigurado pelo comensal Greyback: 

 

[...]mas sua mulher só tinha olhos para o filho mais velho; ela começou a 

soluçar, as lágrimas caindo no rosto mutilado de Gui. 

- É claro que aparência não conta... não é r... realmente importante... mas 

ele era um g... garotinho tão bonito... e ia se... se casar! 

- E qu é qu a senhorr querr dizerr com isse? – perguntou Fleur, 

repentinamente, em alto e bom som. – Qu querr dizer com ‘el ia se casarr’? 

A sra. Weasley ergueu o rosto manchado de lágrimas, parecendo 

espantada. 

- Bem... só que... 

- A senhorra ache qu Gui vai desistirr de casarr comigue? – quis saber 

Fleur. – A senhorra ache qu porr côse desses morrdides, el non vai me amarr? 

- Não, não foi o que eu... 

- Porrqu ele vai! – afirmou Fleur, empertigando-se e jogando seus longos 

cabelos prateados para trás. – Serrá precise mais qu um lobisome parra fazer Gui 

deixarrr de me amarr! 

-Bem, claro, tenho certeza. – respondeu a sra. Weasley -, mas pensei que 

talvez... visto que... que ele... 

- A senhorr pensô qu eu non ia querrerrr casarr com el? U err’ esse a su 

esperrance? – desafiou Fleur, com as narinas tremendo. – Qu me importe a 

aparrênce del? Ache qu sou bastante bonite porr nós dois! Todes esses marcas 

mostrram qu me marride é corrajose! [...] 

(ROWLING, 2005, p. 488-489) 
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Na fanfic, toda essa caracterização é ratificada pela ausência de descrições 

mais detalhadas e extensas da Fleur, em comparação com as outras duas 

personagens. Embora, naturalmente, sua personalidade adquira um ar mais maduro 

e adulto, pelas suas novas atitudes de cuidado e afeto que suavizam a impetuosidade 

juvenil, não a apaga completamente, aparecendo em vários momentos da narrativa, 

quando a personagem está em discussões ou deseja alguma coisa. Por alguma razão, 

no entanto, a ausência de descrições não parece fazer falta na leitura da fic – talvez 

porque a aparência física de Fleur seja repetidamente afirmada ao longo da saga 

matriz. 

  

 É interessante observar como a caracterização que as personagens fazem 

umas das outras também acaba por caracterizar a eles mesmos na fanfic, isso porque 

caracterizam o modo como elas enxergam o mundo e o internalizam a sua própria 

maneira. O objeto de descrição de Fleur são os olhos de Bill e da Katie, e ela faz 

opções por adjetivos mais metafóricos, numa visão mais romântica da beleza alheia. 

Já Katie e Bill fazem descrições mais exatas, com escolha de adjetivos mais objetivos, 

e focando os dotes físicos mais evidentes: forma do corpo, membros, cabelos. Outra 

diferença é como apenas Katie faz menção às cicatrizes de Bill, tornando-se implícito 

o quanto Fleur era familiarizada com elas. 

 Naturalmente, as personagens vão se tornando mais complexas e redondas 

ao longo da trama, em termos de personalidades e existência, com base em suas 

atitudes, escolhas, sentimentos, conflitos internos e reações. No entanto, é possível 

perceber que esse movimento, em UDT, se dá em concordância com a narrativa 

matriz de Harry Potter e se expande dentro das possibilidades do universo ficcional 

criado pela britânica J. K. Rowling, numa relação dialógica de ratificação e expansão 

criativa- colaborativa. 

 

Katie se virou e viu Fleur sentada, tomando um sundae. Ela vestia um 

tailleur, a saia lhe chegava um pouco acima dos joelhos. A loira havia tirado o 

blazer, que estava apoiado na cadeira. A blusa branca e elegante deixava ver o 

colo alvo de onde pendia uma gargantilha. De pernas cruzadas, sorrindo daquele 

jeito, Katie quase precisou sacudir a cabeça para poder desviar os olhos. 

(UDT. MB Writer. Capítulo 2)  
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4.2.2 TEMPO E ESPAÇO 

Dissemos anteriormente que a produção de fanfictions (e, 

consequentemente, sua leitura) parte de um horizonte comum compartilhado, 

constituído pelo universo ficcional. Dentro dessa perspectiva do gênero discursivo, 

dois fatores que, somados às personagens, compõem a parte subentendida do 

enunciado fanfic, são o tempo e os espaços narrativos.  

 Esses elementos são tão assimilados pela comunidade de fãs que escrevem 

e leem fanfic que não está presente na fanfic qualquer esclarecimento adicional no 

sentido de caracterizá-los devidamente ou relacioná-los à saga de Harry Potter. 

 A marcação temporal fica basicamente evidente quando, no primeiro 

capítulo, lê-se que Fleur e Bill estão passando por problemas conjugais típicos de 

casamentos que entraram na rotina. Ou seja, a narrativa alternativa se passa após o 

fim do enredo do último livro da saga, no qual esses personagens se casam, no que 

os fãs denominam de “pós-guerra”: um período de paz e prosperidade de 

reestabelecimento do mundo bruxo. A sua precisão em anos, contudo, não parece ser 

relevante para o fim narrativo da fanfic, motivo pelo qual não há especificações. 

 Já os espaços centrais da narrativa alternativa são o Gringotes (onde os 

personagens trabalham) e o Chalé das Conchas (casa de Bill e Fleur). Esses espaços 

são ricamente descritos nos livros de Harry Potter, por se tratarem de espaços de 

grande relevância, sobretudo para o desfecho da saga.  

 Por considerarmos relevante sua devida caracterização, trazemos abaixo as 

descrições desses espaços, conforme eles surgem na trama. O Gringotes é descrito, 

logo no primeiro livro, como um dos primeiros lugares bruxos visitados por Harry.  

– Gringotes – anunciou Hagrid. 

 Tinham chegado a um edifício muito branco que se erguia acima das 

lojinhas. Parado diante das portas de bronze, polido, usando um uniforme vermelho 

e dourado, havia... 

 – É, é um duende – disse Hagrid baixinho, enquanto subiam os degraus 

de pedra branca [...]. Em seguida, depararam com um segundo par de portas, desta 

vez de prata, [...]. 

 Dois duendes se curvaram quando eles passaram pelas portas de prata 

e desembocaram em um grande saguão de mármore. Havia mais de cem duendes 

sentados em banquinhos altos atrás de um longo balcão, escrevendo em grandes 

livros-caixas, pesando moedas em balanças de latão, examinando pedras 

preciosas com óculos de joalheiro. Havia ao redor do saguão portas demais para 

contar, e outros tantos duendes acompanhavam as pessoas que entravam e saíam 

por elas. [...] 
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 É possível observar que Gringotes tem como principais funcionários os 

duendes, extremamente severos e rígidos com os regulamentos do Banco. Os cofres, 

dispostos nos subterrâneos de Londres, são protegidos por diversas formas de magia, 

inclusive a dos duendes não compartilhada por bruxos, além de criaturas mágicas 

como dragões. O trabalho dos personagens na fanfic é o de, basicamente, desfazer 

os feitiços de cofres de famílias envolvidas com Voldemort, a fim de verificar as 

riquezas guardadas, em busca de artefatos das trevas proibidos pelas leis do 

Ministério da Magia ou outras informações que possam auxiliar nas investigações que 

indiciam os remanescentes seguidores do Lord. 

Já o Chalé das Conchas só é descrito no último livro, ao fim da trama, 

quando Harry visita esse lugar em fuga de seus captores. Vale lembrar que é apenas 

neste livro, Harry Potter e as Relíquias da Morte, que Fleur e Bill se casam, e, portanto, 

somente depois disso que eles vão dividir um lugar pra morar. 

livros-caixas, pesando moedas em balanças de latão, examinando pedras 

preciosas com óculos de joalheiro. Havia ao redor do saguão portas demais para 

contar, e outros tantos duendes acompanhavam as pessoas que entravam e saíam 

por elas. [...] 

 Grampo era outro duende. Depois que Hagrid enfiou todos os biscoitos 

de cachorro de volta nos bolsos, ele e Harry acompanharam Grampo a uma das 

portas que havia no saguão. 

  [...] Grampo segurou a porta para eles passarem. Harry, que esperara 

mais mármore, surpreendeu-se. Encontrava-se uma pequena passagem estreita 

de pedra, iluminada por archotes chamejantes. Era uma descida íngreme, em que 

havia pequenos trilhos. Grampo assobiou e um vagonete disparou pelos trilhos em 

sua direção. Eles embarcaram – Hagrid com alguma dificuldade – e partiram. 

 

 (ROWLING, 2000, p. 66-68) 

 

A casa de Gui e Fleur... O Chalé das Conchas... a casa de Gui e Fleur... 

 Ele desaparatara para o desconhecido; só lhe restava repetir o nome do 

seu destino, na esperança de que isso fosse suficiente para leva-lo até lá. [...] a 

mão de Dobby puxou a dele. Harry imaginou que o elfo talvez estivesse querendo 

assumir a desaparatação, lavá-los na direção certa, e tentou, apertando seus 

dedos, indicar que concordava...  
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 Nota-se que o chalé do casal é pequeno e charmoso, com um quarto de 

casal e dois de solteiro no primeiro andar, e uma sala de estar com lareira e cozinha 

no andar térreo. Além disso, ele é em algum lugar do litoral, próximo à praia, com vista 

mão de Dobby puxou a dele. Harry imaginou que o elfo talvez estivesse querendo 

assumir a desaparatação, lavá-los na direção certa, e tentou, apertando seus 

dedos, indicar que concordava...  

Eles, então, pisaram em terra firme e sentiram o cheiro de salinidade no 

ar. [...] 

 Harry apertou os olhos para enxergar na escuridão. Parecia haver um 

chalé a uma curta distância, sob um vasto céu estrelado, e ele achou que via um 

movimento do lado de fora. 

 [...] 

 O mar batia contra rochas em algum lugar ali perto; [...] 

 Encontrou todos sentados na sala de estar quando entrou no pequeno 

hall, [...]. A sala era bonita, tinha cores claras, e, na lareira, um fogo esperto com 

lenha colhida na praia. 

 [...] 

 Ele entrou na pequena cozinha e se dirigiu à pia sob a janela com vista 

para o mar. [...] 

 [...] 

 - Aqui em cima, então – disse Gui, mostrando-lhe o caminho. 

 Harry subira vários degraus, quando parou e olhou para trás. 

 [...] 

 Harry, Rony e Hermione subiram com Gui a um pequeno corredor. Nele 

havia três portas. 

 - Aqui – disse Gui, abrindo a porta do quarto dele e Fleur. O cômodo 

também se abria para o mar, agora salpicado de dourado. 

 [...]acompanharam o amigo, que atravessou o corredor e bateu à porta 

oposta à de Gui e Fleur. Um débil “Entre!” respondeu-lhes. 

 O fabricante de varinhas estava deitado em uma das camas de solteiro, 

distante da janela. [...] 

 (ROWLING, 2007, p. 369-383). 
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para o mar da cozinha e do quarto do casal. Na fanfic, quando Bell é levada por Bill e 

Fleur para sua casa na primeira noite, após a comemoração de seu aniversário, ela 

expressa repetidamente sua opinião positiva sobre o lugar: 

 

 Os personagens transitam ainda em outros espaços presentes na trama, 

como o Beco Diagonal (uma espécie de rua comercial dos bruxos escondida em 

Londres, onde se encontram o Gringotes, sorveterias, livrarias, lojas de roupas etc) e 

o St. Mungos, o hospital bruxo, e em lugares novos ao universo ficcional, como o pub 

Cantatis Somnia, local da reunião comemorativa de Katie Bell.  

 Igualmente, há uma relação dialógica de cumplicidade colaborativa entre a 

fanfic e a saga, ora numa confirmação dos espaços presentes na saga tal qual são 

caracterizados, ora numa complementaridade dentro das perspectivas do universo 

ficcional de J. K. Rowling, tanto nos espaços novos quanto no tempo, posterior à 

conclusão da narrativa de Harry Potter. 

 

4.3 QUANDO TUDO ENTRA NA DANÇA: CARNAVALIZAÇÃO  

 A fanfic, conforme dito nos capítulos anteriores, cujo contexto sociocultural 

e material é a web 2.0, é o resultado da maturação de diversos fatores possibilitados 

por esse mindset e pelo contexto maior da cultura de convergência. Dissemos ainda 

que, a partir da ótica bakhtiniana do carnaval, ela surge na nova praça pública e é, por 

natureza, irreverente, afirmativa e ambivalente, além de apresentar linguagem 

carnavalizada surgida no livre contato familiar entre os fãs, nos ambientes virtuais. 

Discorreremos agora sobre os movimentos de carnavalização na fanfic Un, 

Deux, Trois, relacionando as categorias do carnaval em Bakhtin, apresentadas no 

capítulo 2, com as formas que elas assumem na fanfic – comparando-as com as 

formas em Harry Potter, quando necessário. 

 

4.3.1 A LINGUAGEM DA PRAÇA PÚBLICA 

 Uma das primeiras características notáveis na fanfic é a linguagem utilizada 

(comum a outras fanfics), que nomeia os atos do corpo e da carne, sentimentos e 

– Sua casa é uma graça. – falou Katie olhando em volta. Fleur riu, era a 

terceira vez que ela repetia isso e tinham entrado a menos de três minutos. 

(MBWriter. UDT. Capítulo 1) 
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desejos, de maneira liberta, sem rodeios ou supressões, sem polimentos 

desnecessários. Os autores-fãs, por meio dos personagens, dão voz à linguagem 

direta, franca e ousada do carnaval medieval, não por priorizar um linguajar com toda 

a sorte de indecências e impropérios, mas porque estes não são tidos como negativos 

ou proibidos – não são censurados nem mal vistos pela comunidade de fãs. 

 Na realidade, tendo-se em vista que o público geral das fanfics são 

adolescentes e jovens, em plena fase sexual da vida, eles naturalmente tematizam 

suas descobertas com o corpo e com os próprios desejos, de modo que é muito raro 

encontrar uma fanfic que não tenho nenhuma cena que descreva atos sexuais (NC ou 

Hot como são chamadas, nos fandoms).   

 O que nos interessa, nesta seção, é a análise dessa linguagem surgida a 

partir do ambiente virtual acolhedor e do contato livre entre os fãs, receptivo a qualquer 

forma de expressão, sem primar por um tipo específico ou condenar outro tipo de 

linguagem. É claro que existem opiniões contrárias, porém, como a característica do 

fandom é ser horizontal e colaborativo, há sempre espaço para todas as expressões.  

Mesmo os domínios que têm expressas políticas sobre a linguagem, como 

o caso do Nyah!Fanfiction, quanto à apologia a crimes, por exemplo, funcionam 

através de análise de denúncia de outros fãs que se sintam ofendidos pelo conteúdo 

postado por determinado usuário. Na maioria dos casos, no entanto, essas políticas 

de uso só tem a utilidade de resguardar o próprio site, caso alguma postagem 

hospedada em seu domínio crie um problema de proporção pública, uma vez que os 

usuários publicam livremente, sem qualquer conhecimento, muitas vezes, dessas 

políticas. 

Em resumo, portanto, baseados nas condições oferecidas pelo espaço 

virtual e pela interação entre os fãs, as fanfics se utilizam de uma linguagem ousada, 

despudorada, direta e sem muita regulação gramatical - esta existe de maneira 

colaborativa e sugestiva entre os próprios fãs, por meio de comentários, ou por meio 

da figura dos leitores beta, mas que não tem um tom silenciador ou autoritário: 

qualquer usuário tem liberdade para postar suas fanfics e essa interação descrita 

acima costuma aprimorar as habilidade de escrita dos autores ao longo do tempo. Há 

descrições de cenas de sexo, com os personagens se expressando livre e 

despudoradamente; há a tematização de tabus sociais, religiosos e culturais, que 

encontram espaço nessas publicações para serem debatidos e repensados. 
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Como amostragem dessa linguagem, observamos estes elementos já na 

chamada de UDT: a fala da Katie Bell é completamente livre e direta, provocativa, 

desestabilizadora e escarnecedora (cf. p. 79). Ela experimenta saltar para fora dos 

limites morais e pisar o chão das possibilidades e das inversões de valores. Essa 

ousadia de linguagem, conforme já observamos, permite com que ela expresse seus 

verdadeiros medos e vulnerabilidade, fazendo com que as outras personagens no 

diálogo tenham acesso ao seu íntimo. 

A primeira cena descrita em UDT, isto é, as primeiras linhas e a ambientação 

da história, também já apresenta essa linguagem: 

O som do chuveiro cessou subitamente. Com um suspiro involuntário, ele se 

virou. Aquela pressão na cabeça parecia que ia durar. Pensou em levantar e fazer 

uma poção, mas desistiu logo. Ouviu o som da porta, os passos dela, sentiu o cheiro 

de sua loção e tentou ficar imóvel. 

– Amor? – ela fez aquele tom de voz, ele mordeu os lábios e não respondeu. 

Sentiu ela se deitar e deslizar na cama até que se encostasse às suas 

costas. Ela estava nua e ainda úmida do banho. Sentiu os seios roçarem sua 

pele e uma das mãos dela pousar em seu tórax. Há alguns meses aquilo o teria 

enlouquecido, hoje... hoje ele só queria dormir. 

– Não está dormindo, está? – perguntou ela perto do seu ouvido. 

– Não. – sua voz saiu rouca. 

Ela beijou sua nuca, deslizou as mãos pelo seu peito. 

– Por que não se vira? – perguntou manhosa. 

– Fleur... Eu quero dormir, estou cansado. – antes mesmo que ele 

terminasse a frase ela se afastou. 

Ele ouviu-a se afastar bruscamente e ouviu também quando ela suspirou, 

irritada.  

– O que está acontecendo, Bill? – perguntou ela meio irritada, meio chorosa, 

naquele jeito tão francês que agora o aborrecia. 

– Não posso querer dormir, Fleur? – disparou ele. 

– Não posso querer sexo pelo menos uma vez por semana, Bill? – 

devolveu ela sarcasticamente. 

Os dois ficaram em silêncio. 
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Um primeiro ponto a ser observado é que a saga de J. K. Rowlling não tematiza 

ou ao menos descreve, em nenhum momento, nenhum envolvimento romântico-

carnal entre os personagens da saga. A maioria dos envolvimentos românticos são 

sugeridos ou platônicos, mas nunca carnais. Em todos os sete livros, apenas três ou 

Fleur engoliu em seco, tentando não soar tão patética 

– Esse é seu problema, Fleur. Você acha que tudo tem a ver com você. – 

ouviu ele dizer, meio abafado. 

Fleur sentiu o sangue pulsar nos ouvidos. 

– Porra, Bill! – sua voz soou ligeiramente aguda e aquilo a irritou mais ainda. 

– Meu marido está há cinco semanas sem transar comigo! Com quem pode ser o 

problema, Bill?! – estava gritando agora. – Com quem?! 

– Para de ficar histérica! – falou ele – Eu só estou cansado! 

– Pois é, eu sou uma histérica. É isso que eu sou. Eu quero transar, então 

eu sou histérica. Eu quero trabalhar, eu sou histérica... – levantou-se. 

– O meu problema não é você trabalhar! – gritou Bill, ainda deitado. – Meu 

problema é pensar se você volta viva, todos os dias! Meu problema é que é um 

trabalho de homem. 

Silêncio de novo. 

– Finalmente o machista admitiu. – falou Fleur, segundos depois. 

– Não foi o que eu quis dizer. 

– Mas foi o que disse, Bill, e é a primeira vez em umas seis semanas que 

você é sincero. – ela pegou seu travesseiro e um lençol. 

– Onde vai? 

– Sei lá. Dormir ou achar alguém que transe comigo, tanto faz. – falou 

ferina antes de bater a porta. 

Ele apertou as têmporas tentando fazer a dor diminuir. Ótimo, mais uma noite 

mal-dormida. 

Na sala, Fleur se enrolou no lençol, secando com raiva uma última lágrima. 

– Imbecil. – murmurou no escuro.  

(MBWriter. UDT. Capítulo 1) [grifos nossos] 
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quatro inocentes beijos são descritos: nos dois últimos livros da saga, quando os 

personagens Harry, Rony e Hermione tinham 16-17 anos. 

Por outro lado, os leitores que acompanharam a saga durante os dez anos de 

sua publicação passaram, nesse período, por muitas mudanças e boa parte delas diz 

respeito à puberdade e à iniciação da vida sexual. Dessa maneira, os fãs acabam por 

concretizar, por meio das fanfics, os encontros e romances não realizados na saga 

matriz, explorando os próprios desejos e vivências através de seus personagens 

preferidos. 

É interessante notar ainda que parte dessa exploração dos casais, os 

chamados ships, além de experiência, é uma busca por representatividade dentro da 

saga. Grande número das fanfics são do gênero Yaoi/Yuri ou Lemon/Femmeslash, 

que envolvem casais homoafetivos em relacionamentos amorosos, no primeiro caso 

sem e no segundo caso com cenas de sexo explícito, e descrevem ainda as 

dificuldades vividas pela comunidade GLBT. 

Tanto Bia quanto Manu eram autoras de fanfics femmeslash, como trazido na 

seção que trata da autoria da fic. Em UDT, elas trazem novas questões acerca da 

sexualidade, além da experiência homoafetiva entre a Fleur e a Katie Bell, porque 

trata de um envolvimento a três. Elas tematizam outro tema tabu que é o 

relacionamento poligâmico, livre, aberto ou poliamor – essas definições não são 

equivalentes entre si, porque tratam do envolvimento com mais de uma pessoa a partir 

de perspectivas distintas de individualidade, fidelidade e amor.  

É buscando por representatividade também que as fanfics abordam outros 

temas tabus, além da sexualidade, como é o trazido nesta primeira cena (com grifos 

e sublinhas): a questão do machismo. A Fleur representa, nesta cena, um ícone da 

mulher feminista que discute abertamente sobre seus desejos sexuais, que vai contra 

a opinião do marido quanto a trabalho, que fala palavrão, que defende a própria 

opinião – de encontro a sua aparência frágil sugerida superficialmente pela sua 

beleza, ela não tem nada de mulher bela, recatada e do lar. O uso da palavra 

“histérica”, basicamente direcionada a mulheres como forma depreciativa e ofensiva, 

é o núcleo simbólico desse tema tabu na cena. 

É interessante notar também a sutil inversão dos papeis culturalmente 

atribuídos ao homem e à mulher nessas situações: é o Bill que tenta fingir que está 

dormindo e nega sexo, quando há um discurso que defende que homens estão 
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sempre dispostos para o ato sexual, enquanto a Fleur é quem reclama da falta de 

sexo, perde a paciência e decide dormir no sofá.  

A partir desse movimento, as autoras da fic escarnecem, de maneira 

ambivalente, desses papeis e do tema sugerido: elas afirmam e descontroem o 

machismo, na medida em que tanto a Fleur quanto o Bill assumem, simultaneamente, 

comportamentos masculinos e femininos, de acordo com a cultura machista. A Fleur 

oscila entre comportamentos masculinos e femininos, ora frágil e ora arredia e dona 

de si, e dá voz ao discurso feminista. O Bill Weasley adota um comportamento 

feminino ao mesmo tempo em que afirma o discurso machista. O interessante, no 

entanto, é justamente a obliteração das fronteiras sexistas e o aparecimento da face 

feminina na personagem masculina e vice-versa.  

Observamos assim que a linguagem nas fanfics, e em específico em UDT, a 

partir dos grifos e dos comentários subsequentes, está a serviço das inversões de 

valores e da desconstrução da ordem natural das coisas, nas inversões de papeis, na 

tematização dos assuntos silenciados pela sociedade, na protagonização de 

personagens em posições sociais marginais, na desconstrução de tabus e amarras 

culturais, sobretudo para minorias oprimidas, como as mulheres e a comunidade 

GLBT.  Ela aponta para um horizonte positivo e inclusivo, livre e horizontal, isto é, sem 

hierarquias sociais e, por isso, está em sintonia com os símbolos e as formas do 

carnaval medieval. 

 

4.3.2 O CORPO GROTESCO 

O corpo, em UDT, passa por uma transmutação, em sua concepção, ao longo 

da trama. Essa transformação, na realidade, parece ser o tema central do enredo que 

se desdobra, o grande herói da história, uma vez que o núcleo problemático é mais a 

noção ocidental cristã de amor, fidelidade e desejo, sempre regulados, aprisionados 

e reprimidos, do que uma apologia propriamente dita ao “amor livre” – este que 

igualmente recebe críticas, quando confrontado no enredo. 

Tanto no desencontro quanto na primeira aproximação das personagens 

envolvidas, atraídas sexualmente, embriagadas pelo álcool e pelo desejo, e depois 

pela dúvida e pela culpa, a concepção encarnada pelo corpo é a individualista, privada 

e burguesa, ainda pressionada pelos dogmas religiosos, culturais e morais. Os 

personagens encaram o envolvimento carnal como um deslize, um momento de 
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irracionalidade, e algo que precisava ser silenciado, escondido dos outros, algo a “ser 

esquecido” e que não voltaria a se repetir. 

O primeiro movimento de abertura, ainda que parcial, desse corpo fechado e 

individual é a aceitação, pelos três, do desejo e do afeto que eles compartilhavam, 

livrando-se da culpa que aprisionava esses sentimentos e limitavam as suas ações. 

Ainda que eles não nomeiem ou definam o que era aquilo que os unia, eles passaram 

a não reprimir e lutar contra a vontade de estarem juntos e seguirem os próprios 

desejos e instintos. 

A grande ironia e a principal crítica à noção ocidental cristã de amor e fidelidade, 

no entanto, surge quando eles sentem a necessidade de dar uma forma definida ao 

que eles estavam vivendo, materializada no “contrato” de relacionamento que eles 

assinam simbolicamente. No contrato, eles listam, na realidade, seus medos e anseios 

que são ancorados na concepção hegemônica de relacionamento amoroso exclusivo, 

heterossexual e monogâmico (forças centrípetas), em nossa cultura, numa espécie 

de enquadramento. O contrato tornou-se um mapa das fragilidades que eles decidiram 

evitar confrontar, de todos os pontos que ainda amarravam e limitavam o que eles 

sentiam, de modo a forçar o relacionamento que tinham a um modelo conhecido e 

controlável, podado e coagido. 

Nesse ponto, é preciso enfatizar o papel desestabilizador e ambivalente 

assumido pela Katie em toda a trama. Ela é uma metáfora do fruto proibido, que insiste 

em atrair a Fleur e o Gui para uma trilha desconhecida. Sua aparência, seu 

pensamento e suas ações reforçam seu potencial corrompedor, que lhe é instintivo e 

natural. É ele que a faz beijar a Fleur em seguida quando beijada pelo Gui por engano, 

após a noite no bar. É esse mesmo instinto que a faz se aproximar e beijar os dois no 

mar, na segunda vez que se encontram romanticamente. E é, naturalmente, por sua 

natureza livre e ambivalentemente destrutiva que ela se entrega a Gui e a Fleur, 

separadamente, quebrando as regras do contrato de relacionamento – fadado ao 

fracasso desde a sua elaboração. Ao mesmo tempo, ela reconstrói as bases do 

relacionamento ao ser completamente honesta com os dois, quando a mentira ou a 

omissão ameaçam corromper os seus princípios: 

- Fodam-se as regras! – Katie berrou de volta, agora sentindo o sangue 

pulsar quente e raivoso. Rasgou o pergaminho em dois pedaços. – Fodam-se essas 
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Nesse momento da trama, eles são forçados a confrontar os seus medos e os 

limites que eles mesmo impuseram ao que sentiam e à forma como se relacionariam, 

isto é, às proibições e condições impostas que os faziam se relacionar de maneira 

enclausurada e controlada, diferentemente do contato livre e familiar que está na 

concepção de corpo grotesco, infinito. 

Ironicamente, é na solidão da separação absoluta entre os três – o rompimento 

com Katie faz com que Fleur e Gui também resolvam romper o casamento – e na 

iminência da viagem de Katie para outro continente que eles compreendem que a 

noção social e cultural hegemônica de amor e relacionamento não é, 

necessariamente, a forma correta de amar as pessoas e de se relacionar com elas; 

que o amor, ainda que condicional, é incontrolável. 

Nesse movimento final, de superação desses limites dogmáticos e sociais, e 

na libertação para uma forma de relacionamento mais sensível e empírica, livre e 

ambivalente, a concepção de corpo também supera a noção de si em seu âmbito 

privado e egoísta e abre-se para o infinito das liberdades e ousadias, da 

experimentação, de contato livre, numa aproximação da concepção cosmológica e 

universal do corpo carnavalesco bakhtiniano. 

Os nomes dos capítulos remetem a esse movimento espiral de abertura do 

corpo, da superação de sua noção individual e burguesa para o corpo aberto 

(grotesco) e universal (carnavalesco). O 1. Un retrata os personagens isolados e 

desconectados; o 2. Deux retrata o primeiro envolvimento, as primeiras dúvidas, e os 

três basicamente partidos em dois blocos, o casal e a Katie; o 3. Trois traz a rendição 

regras hipócritas, que eu nunca entendi, de qualquer jeito! – rasgou o pergaminho 

em quatro pedaços. Os olhos de Fleur se arregalaram. – Eu e Bill transamos sem 

você! – oito pedaços. Katie voltou-se para Bill. – Eu e Fleur transamos sem você!  

Katie jogou os pedaços do contrato no ar, fazendo uma chuva de pergaminho 

cair sobre o tapete da sala, enquanto um silêncio tenso e furioso tomava conta do 

cômodo. Fleur e Bill olharam um para o outro, o coração dos dois batendo contra 

as costelas, no mesmo ritmo, embora eles estivessem longe e nunca pudessem 

saber o quanto estavam – tanto! – na mesma situação. 

(MBWriter. UDT. Capítulo 5.) 
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dos três, as suspeitas de paixão, e compreensão da necessidade de estarem 

próximos, e de darem uma forma concreta à relação deles, em termos e condições, 

numa primeira tentativa de união estável. Cada um, no entanto, tenta, individualmente, 

entender o que sentia. O 4. Trois traz a primeira ação de quebra dessas condições, 

com o envolvimento da Katie com o Bill sem a presença da Fleur; o que coloca o 

contrato deles em questão e os fazem confrontar internamente sua validade; porém, 

mais que isso, a quebra do contrato os confrontam com os limites do desejo, do amor 

e do corpo; o 5. Deux retrata o envolvimento de Katie com Fleur e o rompimento 

definitivo entre os três, e de como os três, isoladamente, passam a sentir-se divididos 

ao meio entre a vontade de estarem juntos e incerteza de que isso poderia funcionar 

sem que nenhum deles saísse realmente machucado. Finalmente, no capítulo 6. Un, 

eles, não sem incertezas, agonias e constante movimento de transformação 

ambivalente, chegam a uma espécie de entendimento do corpo aberto e 

carnavalesco, universal, infinito, e tornam-se, nesse sentido, uma unidade verdadeira, 

interligada também com o mundo e com os outros, respeitando os próprios instintos e 

vontades. Nesse momento, essa vontade deixa de ser individualista e burguesa, cheia 

de culpa e de opressão, e passa a ser uma vontade livre e carnavalizada, sem 

hierarquias ou dogmatismo, sem regras ou verdades pré-moldadas, mas apenas as 

que os guiassem livremente de encontro uns aos outros.  

 

4.3.3 O REBAIXAMENTO E A RENOVAÇÃO 

 Tanto a narrativa de J. K. Rowling quanto UDT iniciam em um ponto 

negativo: o Harry é órfão e se sente infeliz, menosprezado e maltratado pelos tios que, 

sempre que têm a oportunidade, o abusam moralmente e o negligenciam, em 

comparação ao primo e filho legítimo do casal; o casamento de Fleur e Bill está 

passando por uma crise, em que ambos estão afastados um do outro, infelizes e têm 

discussões constantes. 

 Porém, enquanto a trajetória do Harry é ascendente, a partir do 

descobrimento da amizade, das provas de coragem e honra, para a superação 

espiritual derradeira da própria morte e a compreensão da natureza verdadeira do 

amor, a trajetória de UDT é descendente, por meio do envolvimento carnal, passional, 

pecaminoso e ainda não totalmente compreendido ou pacificamente aceito pelas 

personagens. 
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 Assim, enquanto a narrativa matriz estabelece relações com o alto, com o 

abstrato, com o espiritual e superior, valorizando-os, UDT vai ao encontro do baixo, 

material, concreto e inferior, representado pelo corpo, pelos atos do baixo corporal, de 

satisfação das necessidades sexuais, pelas inversões e pela destruição da 

normalidade estabelecida previamente. 

 Esse movimento não é raso simbolicamente, no entanto, quando 

compreendemos o sentido do baixo para a visão carnavalesca de mundo. O corpo, o 

material e todas as formas de rebaixamento representam intimamente o renascimento 

e a renovação das complexidades da existência, a partir de um contato íntimo e 

empírico com as coisas do mundo, não determinado nem fechado por qualquer visão 

prévia, arbitrária e exterior ao sujeito envolvido. Esse movimento, portanto, não é uma 

simplificação ou esvaziamento do conteúdo destes, mas a corporificação dos anseios, 

sentimentos e emoções, e a sua compreensão e vivência por meio da experiência 

material. 

 Essas inversões e destruições, por meio do rebaixamento e da 

materialização das questões superiores da existência, têm a natureza ambivalente, 

recriadora, positiva, do baixo produtivo. Elas desestabilizam as verdades existentes 

para sugerirem novas concepções dessa realidade e da visão de si mesmo no mundo. 

Como observamos, uma das desconstruções e reformulações decorrentes 

do rebaixamento carnavalesco, na fanfic, é a visão do corpo, quando este supera o 

individual, privado e burguês, para tornar-se aberto e universal, infinito. A visão de 

corpo grotesco não é, de todo, pacificada e estável, naturalmente, porque, de fato, a 

cosmologia do carnaval nega qualquer forma de estabilidade e perenidade. O corpo 

grotesco se convulsiona, em metamorfoses constantes, nunca inteiro e acabado.  

Daí a suspensão quase abrupta da narrativa, sem a certeza plena do “final 

feliz” ou do prosseguimento do relacionamento dos três ou, ao menos, em que termos 

ele se estabeleceu: a narrativa não sugere respostas prontas nem soluções para o 

desejo fora dos relacionamentos monogâmicos; ela questiona e descontrói as 

verdades existentes sobre amor, relacionamentos, fidelidade, desejo e experiência 

pessoal, deixando essas questões em aberto.  

Como observamos ainda, a linguagem franca do carnaval, próxima à terra e 

de contato livre e familiar, colabora para a desestabilização dos papeis masculinos e 

femininos determinados pela cultura machista, em UDT. A exposição das entranhas 

difusas de cada personagem, a partir de seus diálogos francos e desinibidos, e pelo 
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ponto de vista narrativo onisciente, além do desenrolar dos fatos, expõem os 

personagens ao ridículo de seus sentimentos e anseios, de maneira crua e direta, 

evidenciando a igual vulnerabilidade, insegurança e ansiedade tanto para o homem 

quanto para a mulher – descontruindo ambivalentemente a concepção machista 

desses papeis sociais, representada pelo ponto de vista de Bill Weasley. 

Outra concepção que se renova é a de família, tanto na saga de HP, quanto 

na fanfic UDT. Nos dois casos, ela é desconstruída para, então, se reestabelecer em 

outros termos.  

Em Harry Potter, no entanto, a reformulação dela se dá em meio a sua 

trajetória ascendente: os laços sanguíneos com os tios não são suficientes para fazê-

los amorosos, enquanto Harry conseguiu se conectar inclusive com criaturas mágicas 

de outras espécies, como com o elfo doméstico Dobby, de uma maneira muito mais 

intensa e amorosa – segundo um ditado popular que define “familiar” como aquele por 

quem somos capazes de dar a própria vida, o elfo, no fim da saga, morre para resgatar 

Harry e seus amigos da morte certa em um cativeiro de um dos seguidores de 

Voldemort.  

Harry descobre que mesmo com a morte prematura dos pais e com o 

desconhecimento de qualquer outro familiar de sangue além dos tios, ele tinha muitas 

pessoas que se importavam com ele, que o apoiavam e o amavam 

incondicionalmente, não por sua fama como “o menino que sobreviveu”, mas como o 

Harry que eles tiveram a oportunidade de conhecer. Harry percebeu que, apesar de 

órfão, nunca estaria sozinho. E são esses laços de afeto sincero e de cuidado que 

definem a família, mais do que os laços sanguíneos. Essa noção se repete em 

diversos outros casos na saga, como a expulsão do padrinho de Harry, Sirius, por sua 

família quando ele ainda era adolescente, e seu acolhimento pela família Potter (avós 

e pai de Harry), por exemplo. 

Em UDT, a reformulação do conceito de família se dá a partir do momento 

em que, por meio da trajetória descendente do desejo e da luxuria, as personagens 

que compunham um casal regular entram em conflito com a noção de monogamia que 

define a família tradicional: formada por homem e mulher. De uma maneira próxima à 

saga matriz, porém por trajetórias inversas, a descoberta de outras nuances de amor 

e da impossibilidade de limitá-lo ou resumi-lo forçam uma nova ideia de família, 

empírica, diretamente determinada pela experiência pessoal do indivíduo e da sua 

relação com os outros e com o mundo, que apenas se define na irrepetibilidade da 
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vivência sensível e material do ser e de sua escolha livre, isto é, não determinada ou 

regulada por nenhuma verdade anterior e exterior ao sujeito.  

Assim, verificamos que por apresentar o linguajar da praça pública, franco e 

sem restrições, que aproxima os indivíduos no contato livre e familiar, distenso e 

informal, liberado das normas de etiqueta e decência – a linguagem típica 

carnavalesca; por remontar aos símbolos carnavalescos: as inversões do alto e do 

baixo (a roda), os símbolos do corpo e da carne (o principio material e corporal), as 

ambivalências, as transgressões e as ousadias, os rebaixamentos e as renovações; 

e por se constituir e, dialogicamente, construir uma atmosfera de liberdade e de 

utopias que apontam para um futuro fluido e aberto, que rompe com a visão de mundo 

tradicional-oficial que moldam a sociedade atual, a fanfic UDT se insere na visão 

bakhtiniana carnavalesca de mundo.  
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5. FOTOGRAFIAS EM MOVIMENTO E EXPRESSO DE VOLTA PRA CASA 
 
“Não tenho nada a dizer, mas somente eu sei 
como dizer isso.”  

(Samuel Beckett) 
 

A partir de todas as considerações até aqui feitas, reiteramos a complexa e 

heterogênea diversidade das formas de consumo da atualidade, a partir do processo 

evolutivo iniciado com o surgimento dos produtos culturais de massa até a 

configuração atual da convergência cultural, da qual a fanfic, produto da cultura de fã, 

faz parte. 

A sociedade contemporânea e os canais de comunicação atual estão em 

constante devir, principalmente porque, por meio da segunda geração da web, as 

formas de produção alternativa ganharam um poder de alcance e persuasão inéditos, 

que duelam e comprometem diretamente a hegemonia das grandes corporações 

midiáticas e, com isso, apontam para um cenário ainda em aberto acerca de como se 

irá consumir e se produzir cultura no futuro. 

Verificamos como a internet se constituiu como um aparato de organização 

dos sujeitos de maneira espontânea e independente, e tem sido capaz de 

desestabilizar o poder cultural (político e capital) autoritário e hegemônico dos grandes 

produtores formadores de opinião. Observamos como esse potencial tem sido 

utilizado pelos fandoms no intuito de defenderem seu livre direito de participarem 

ativamente da cultura, produzindo seus próprios produtos baseados nas narrativas 

das quais são fãs.  

As habilidades desenvolvidas nessas atividades têm sido aplicadas à 

participação da cultura de massa, porém as possibilidades são enormes. Não é 

possível ainda prever como esse poder de leitura crítica, capacidade de expressão e 

potencial de organização coletiva impactará nos demais setores de nossas vidas, 

acerca de questões políticas e sociais, por exemplo - embora as mobilizações e 

protestos nacionais desde a copa de 2014 e as eleições presidenciais do ano seguinte 

tenham dado mostra desse potencial, em âmbito local, e outros exemplos pudessem 

ser citados em âmbito internacional.  

Enquanto praça pública, a internet hoje se configura como o maior canal 

alternativo de acesso popular com alcance global, porque ela consegue canalizar e 

movimentar discursos e opiniões diversos interligados em rede. Em outras palavras, 

é uma ferramenta ainda imensuravelmente potente de atuação da infraestrutura com 
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impactos ainda não completamente previstos na superestrutura, em termos 

dialógicos.  

Esse novo momento de convergência de mídias supera a famigerada 

revolução digital porque gera uma mudança ainda mais significativa na sociedade e 

na cultura. Ao invés de termos o consumo cultural cada vez mais individualizado e 

compartimentalizado em nichos especializados e particulares – que era a expectativa 

inicial, em superação à cultura de massa –, esse novo momento reúne pessoas em 

comunidades de consumo, e consumir se torna uma atividade coletiva, colaborativa e 

ativamente responsiva – extremamente articulada, crítica e autônoma, como vimos 

nos casos trazidos no fandom de HP. 

É possível ainda reavaliar a questão da relevância, nesse contexto de 

múltiplas vozes. Com a cultura da replicação automática e a sensação de 

insensibilidade possivelmente intensificada pela intermediação dos equipamentos 

tecnológicos (o que gera a sensação de impessoalidade), é comum a disseminação 

de temas superficiais ou a superficialização de temas densos e atemporais.  

Talvez seja correto redimensionar a relevância de cada tópico em termos 

relativos, pela implicatura dos sujeitos envolvidos somente. Isto é, a relevância é 

relativa e sempre fluida – determinada somente pelo horizonte comum e os projetos 

discursivos dos participantes da comunicação, ainda que expostas em ambientes 

públicos virtuais. Isso, no entanto, não anula ou desbota o direito à voz - inalienável. 

Ou seja, somente os participantes envolvidos naquela comunicação podem 

determinar a sua relevância. Mesmo porque é apenas na experiência sensível e 

empírica que os padrões de relevância são construídos e, na lógica carnavalizada dos 

ambientes virtuais, as inversões e as ambivalências são sempre possíveis: motivo 

pelo qual assuntos sérios da vida pública podem ser retratados de maneira risonha e 

festiva.  

A natureza nivelada e aberta da internet associada à sua democratização 

tem como consequência principal a tomada de voz individual-coletiva frente aos 

discursos hegemônicos e autoritários – em nossa analogia à praça pública 

carnavalizada bakhtiniana. O direito à voz, como dissemos, é inalienável, embora 

existam muitos processos de silenciamento, sobretudo das vozes marginalizadas 

socialmente. Por meio dos espaços virtuais e das organizações coletivas de discurso 

alternativo, no entanto, tem ocorrido uma reverberação cada vez maior dessas 

contravozes: do público LGBT, das mulheres, dos negros, dentre outras minorias. 
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Ao longo do nosso estudo, procuramos elucidar como a fanfic, fruto desse 

contexto sociodiscursivo, representa essas tensões entra as forças centrípetas e 

centrífugas, multidirecionais, que agem nas mais diferentes esferas de atuação 

humana, sobretudo quando estas esferas se interceptam ou se confundem, como 

ocorre no contexto de convergência de mídias com a atuação do sujeito fã. Esse 

gênero se elabora, muitas vezes, como um contradiscurso, enquanto construto dos 

dizeres desses sujeitos fãs, em sua participação ativa de compreensão da fala viva, 

em sintonia com outros discursos presentes na sociedade. 

A expectativa, portanto, é de que esse novo modus operandi, que estimula 

a participação e a inteligência coletiva, gere uma maior diversidade de conteúdo e 

uma pluralidade de vozes na mídia, na cultura e, consequentemente, na vida social e 

política, o que resultaria numa sociedade mais democrática e igualitária. Contudo, 

ainda não sabemos se estamos prontos para exercer esse poder representado pela 

mídia alternativa por meio da internet ou se o utilizaremos com a mesma 

responsabilidade das mídias corporativas, para o interesse privado e burguês.  

Tudo isso aponta para a importância dos estudos acadêmicos, em todas as 

áreas, especialmente focados nas formas de comunicação, cultura e ação coletiva 

mediados pela internet e seus impactos na sociedade, reunindo diferentes 

perspectivas, para que possamos compreender efetivamente seu potencial e, 

futuramente, aprimorar nossa capacidade de atuação nesses espaços ou a nossa 

atuação em outras esferas de atividade, a partir da experiência em rede.  

Uma das áreas que tem feito um esforço nesse sentido, analisando 

especificamente o fenômeno das produções criativas e alternativas dos fãs e seu 

impacto na formação de leitores e escritores competentes, é a educacional. Muitos 

estudos buscam compreender porque jovens voluntariamente se propõem a escrever 

verdadeiros romances em ambiente virtual, quando nas salas de aula os professores 

penam para conseguirem fazer com que seus alunos leiam e escrevam 

satisfatoriamente bem. Os estudos objetivam apreender como essas ferramentas 

podem servir de modelo ou serem incorporadas na educação, para a formação de 

jovens leitores e escritores críticos, participativos e ativos socialmente.  

O que já se descobriu é que os espaços de afinidade na internet configuram 

uma poderosa oportunidade de aprendizagem, porque se alicerçam em um 

empreendimento comum, compartilhado entre pessoas diferentes, sem que idade, 

raça, sexo, classe ou nível de escolarização tenham relevância definitiva. Para Gee 
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(apud JENKINS, 2009, p. 250), esses espaços “permitem a cada participante sentir-

se um expert, ao mesmo tempo que recorre à expertise de outros”. 

Além disso, também já se reconhece que a citação, a apropriação e a 

reelaboração de elementos de uma história pré-existente e familiar funcionam como 

parte orgânica fundamental do processo por meio do qual o aprendiz desenvolve a 

própria capacidade criativa e autoral. Um dos processos de aprendizagem funciona 

na construção de habilidades sobre coisas já dominadas (a apreensão do signo novo 

ocorre através de signos já conhecidos), de modo que o aprendiz conta com um 

suporte até que se sinta confiante o suficiente para dar os próprios passos. Na sala 

de aula, o professor funciona como intermediário e suporte para o aluno. Nos 

ambientes virtuais, toda a comunidade, de maneira colaborativa e participativa, 

assume o papel de servir de suporte aos aprendizes, compartilhando a 

responsabilidade de orientar os iniciantes e complementando as informações entre si, 

de modo a obliterar hierarquias e discursos de autoridade – todos se ajudam de igual 

para igual. 

Diversas comunidades de fanfictions estimulam abertamente o 

aprimoramento das capacidades discursivas dos iniciantes - como é o caso do 

Nyah!Fanfiction. A maioria desses sites apresentam, além de estímulos à iniciação, 

como motes e orientações temáticas diversas, dicas gramaticais e de edição, bem 

como equipes de leitores beta que dialogam com os autores e fazem sugestões tanto 

de ordem normativa quanto em relação a inconsistências e nebulosidade de ideias – 

o termo beta, do universo da programação, tem o sentido de ser uma espécie de teste 

mesmo: o leitor beta é como um leitor experimental da fic em elaboração que vai 

indicar os bugs que devem ser consertados para aperfeiçoar a experiência dos demais 

leitores. 

A comunidade de fãs, muitas vezes, é mais tolerante com erros gramaticais 

e estilísticos do que um professor tradicional em sala de aula. Além disso, ela também 

consegue ser mais generosa, quando possibilita que co-enunciadores se 

compreendam melhor, uma vez que leitor e escritor operam dentro do mesmo sistema 

de referências e compartilham um horizonte espacial comum, de modo a permitir ao 

aprendiz refletir mais conscientemente sobre o que realmente está querendo 

expressar. Por outro lado, o distanciamento possibilitado pela experiência de escrever 

sobre o universo ficcional criado por outra pessoa pode proporcionar um espaço crítico 

essencial para se refletir sobre a expressão em si mesma, sem que seja necessário 
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se deter na criação dos elementos narrativos implícitos (personagens, tempo, 

espaços). 

A escrita sobre o outro também proporciona um afastamento crítico que 

possibilita a empatia e a aceitação mais pacífica das diferenças, uma vez que o 

escritor é convidado a entrar na cabeça das personagens criadas por um terceiro e 

tentar adivinhar suas atitudes e suas justificativas. Muitas vezes, essa experiência leva 

a outros conhecimentos que são mobilizados para a plena compreensão de uma 

personagem, por exemplo, envolvendo a busca por conteúdos diversos. 

A preocupação de muitos educadores é que a experiência em ambiente 

virtual acabe por empalidecer a experiência escolar: não seria exatamente 

surpreendente que um jovem que tem dezenas de comentários em suas histórias 

online se sentisse desestimulado a escrever algo que apenas seu professor irá ler e 

lhe dar um feedback. Por outro lado, não se sabe se a simples inclusão dessa 

ferramenta ou dos mecanismos de produção escrita online em sala de aula será bem-

sucedida. 

Defendemos aqui, na realidade, que todos os fatores explorados até agora, 

que tornam a experiência de escrita criativa em ambiente virtual bem-sucedida, são 

justamente seu caráter aberto e livre, desregulado e definitivamente afastado das 

práticas de escrita hegemônicas – dentre as quais, a escrita escolar. Seu caráter 

carnavalesco se opõe à oficialidade, a sua lógica interna resiste à didatização e a sua 

incorporação em sala de aula poderia comprometer a sua verdadeira natureza festiva 

e ambivalente. 

As escolas impõem uma hierarquia fixa de liderança, inclusive distinguindo 

claramente o papel de adultos e crianças nesse ambiente. Elas não são tão flexíveis 

para apoiar cada aprendiz, em seus diferentes níveis de desenvolvimento. Mesmo as 

escolas mais abertas e progressistas impõem limites sobre o que os alunos podem 

escrever e sobre a forma como irão se expressar. É bastante improvável que os 

aprendizes tivessem as mesmas oportunidades que encontram nos fandoms. 

 Claro que as escolas e os educadores têm muito a aprender a partir da 

análise e da compreensão das práticas discursivas que seus alunos desenvolvem fora 

do ambiente escolar. A principal concepção de educação atual, inclusiva, percebe que 

a escola precisa dialogar com a vida dos alunos e proporcionar uma educação que os 

ajude a compreender diretamente a sociedade em que vivem e de que modo podem 

e devem atuar nela. E é preciso reconhecer e celebrar as diversas práticas 
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pedagógicas correntes que exatamente questionam as hegemonias tradicionais e as 

confrontam. Diversas experiências positivas de implementação de atividades 

mobilizando a prática de escrita de fanfictions e/ou dentro do universo ficcional são 

relatadas, assim como práticas de atividade extracurricular, acampamento de férias 

voltados para redatores de fanfics etc (ainda que estas mesmas práticas tenham 

recebido diversas críticas negativas, também, por parte da sociedade e de alguns 

educadores mais conservadores).  

Talvez, mais do que simplesmente incluir ou excluir esses tópicos dentro dos 

conteúdos disciplinares, o desafio da educação de escrita autoral seja aprender a 

atuar junto com essas práticas discursivas alternativas, de modo a ampliar as 

possibilidades de estímulo e aperfeiçoamento dessas habilidades que estão sendo 

desenvolvidas em ambiente virtual, sem a tentativa de as substituir em algum 

momento. Um ponto de excepcional importância é que esses jovens escritores do 

mundo virtual não sejam menosprezados por professores e acabem desestimulados 

em sua prática criativa. 

Isto posto, é necessário reconhecer que o aprimoramento das habilidades 

de redação é um benefício lateral da participação em comunidades de fãs, uma vez 

que os objetivos e as motivações que levam a prática de escrita de fanfictions são 

outros, muitos mais relacionados com a experiência sensível e o envolvimento 

emocional desses jovens, e menos relacionados com o fim pedagógico que interessa 

aos educadores, quando analisam essa prática. 

Ao mesmo tempo, a escrita de fanfictions é extremamente valiosa pela sua 

capacidade de expandir a experiência literária com o universo ficcional, além de 

permitir a combinação com mais experiências, por meio das conexões sociais que se 

estabelecem com outras pessoas dentro do fandom. Esses jovens se apaixonaram 

pela escrita porque são apaixonados pelo objeto sobre o qual estão escrevendo. Até 

certo ponto, arrastar essa prática para a sala de aula pode enfraquecer seu potencial, 

na medida em que a oficialidade da educação formal poderá comprometer a liberdade 

e o prazer que essa atividade encontra em seu ambiente natural.  
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ANEXO 

 

 

Fanfic: Un, deux, trois 

 

Acesso disponível em: 

https://fanfiction.com.br/historia/327956/Un_Deux_Trois/ageconsent_ok 

 

Autoria: MB Writer (pseudônimo de Manu Veloso e Beatriz d’Oliveira) 
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Capítulo I 

 

O som do chuveiro cessou subitamente. Com um suspiro involuntário, ele se virou. Aquela 

pressão na cabeça parecia que ia durar. Pensou em levantar e fazer uma poção, mas desistiu logo. 

Ouviu o som da porta, os passos dela, sentiu o cheiro de sua loção e tentou ficar imóvel. 

– Amor? – ela fez aquele tom de voz, ele mordeu os lábios e não respondeu. 

Sentiu ela se deitar e deslizar na cama até que se encostasse às suas costas. Ela estava nua 

e ainda úmida do banho. Sentiu os seios roçarem sua pele e uma das mãos dela pousar em seu tórax. 

Há alguns meses aquilo o teria enlouquecido, hoje... hoje ele só queria dormir. 

– Não está dormindo, está? – perguntou ela perto do seu ouvido. 

– Não. – sua voz saiu rouca. 

Ela beijou sua nuca, deslizou as mãos pelo seu peito. 

– Por que não se vira? – perguntou manhosa. 

– Fleur... Eu quero dormir, estou cansado. – antes mesmo que ele terminasse a frase ela se 

afastou. 

Ele ouviu-a se afastar bruscamente e ouviu também quando ela suspirou, irritada. 

– O que está acontecendo, Bill? – perguntou ela meio irritada, meio chorosa, naquele jeito tão 

francês que agora o aborrecia. 

– Não posso querer dormir, Fleur? – disparou ele. 

– Não posso querer sexo pelo menos uma vez por semana, Bill? – devolveu ela 

sarcasticamente. 

Os dois ficaram em silêncio. 

Fleur engoliu em seco, tentando não soar tão patética. 

– Esse é seu problema, Fleur. Você acha que tudo tem a ver com você. – ouviu ele dizer, meio 

abafado. 

Fleur sentiu o sangue pulsar nos ouvidos. 

– Porra, Bill! – sua voz soou ligeiramente aguda e aquilo a irritou mais ainda. – Meu marido 

está há cinco semanas sem transar comigo! Com quem pode ser o problema, Bill?! – estava gritando 

agora. – Com quem?! 

– Para de ficar histérica! – falou ele – Eu só estou cansado! 

– Pois é, eu sou uma histérica. É isso que eu sou. Eu quero transar, então eu sou histérica. Eu 

quero trabalhar, eu sou histérica... – levantou-se. 

– O meu problema não é você trabalhar! – gritou Bill, ainda deitado. – Meu problema é pensar 

se você volta viva, todos os dias! Meu problema é que é um trabalho de homem. 

Silêncio de novo. 

– Finalmente o machista admitiu. – falou Fleur, segundos depois. 

– Não foi o que eu quis dizer. 

– Mas foi o que disse, Bill, e é a primeira vez em umas seis semanas que você é sincero. – ela 

pegou seu travesseiro e um lençol. 

– Onde vai? 
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– Sei lá. Dormir ou achar alguém que transe comigo, tanto faz. – falou ferina antes de bater a 

porta. 

Ele apertou as têmporas tentando fazer a dor diminuir. Ótimo, mais uma noite mal-dormida. 

Na sala, Fleur se enrolou no lençol, secando com raiva uma última lágrima. 

– Imbecil. – murmurou no escuro. 

 

Quando desligou o chuveiro, o silêncio foi tão repentino e denso que Katie quase podia cortá-

lo com uma faca. Ainda nua, caminhou até o quarto e abriu o armário, deixando-se secar pela brisa que 

entrava pela janela. Tinha vontade de vestir seu jeans mais macio e uma camisa confortável, como 

quando era apenas uma estagiária e ninguém ligava se ela parecia desleixada ou não. Mas agora era 

a chefe de uma equipe inteira, então escolheu vestes sóbrias em uma tentativa de não parecer nem 

tão jovem, nem tão inexperiente. 

Sentou-se na beira da cama para calçar os saltos e olhou de relance para os porta-retratos na 

mesa de cabeceira. Tinha-os tirado da gaveta na noite anterior. Aquelas fotografias ficavam entrando 

e saindo de seu campo de visão, de acordo com seu humor. Resolveu que as deixaria permanecer ali 

naquela manhã. Era uma bela manhã e gostava do modo como seus pais sorriam na foto, divididos 

entre olhar para a câmera ou um para o outro. Na moldura ao lado, Alicia Spinnet vinha por trás dela, 

cobria seus olhos com as mãos e, quando Katie virava o pescoço para o lado, ela acertava um beijo no 

canto dos seus lábios. 

Em manhãs mais cinzentas, em dias mais frios, com vestes mais escuras e um humor mais 

doído, aquelas fotos eram enterradas no fundo da gaveta e soterradas por papéis. Mas aquela era uma 

manhã de sol, havia um passarinho cantando do lado de fora e o céu estava azul como uma pintura. E 

era seu aniversário. E se tinha uma coisa que tinha aprendido nos últimos tempos era que completar 

mais um ano de vida era sim algo a se comemorar. Então soprou um beijo para cada uma das 

fotografias e deixou o quarto. 

Soltou um gemido cansado quando olhou o estado da sua cozinha. Talvez estivesse na hora 

de arrumar um elfo doméstico. Talvez devesse ter parado para aprender em uma das vezes que sua 

mãe tentara lhe ensinar um feitiço de arrumação. Talvez... ainda tivesse leite na geladeira. Não tinha. 

Bom, paciência. Sempre podia roubar um pouco de café da garrafa térmica de Bill Weasley. 

Afinal de contas, ser chefe tinha que servir para alguma coisa. 

Saiu de casa, fechou os olhos e se concentrou no local para onde queria ir: Gringotes. 

 

Fleur olhou para a entrada branca e imaculada do Gringotes. Adorava aquele lugar, adorava 

aqueles degraus, adorava seu trabalho. Mas hoje só queria ir para a França, só queria olhar para os 

campos de flores de sua cidade, só queria ficar em paz. 

– Droga! – no terceiro degrau, bateu com o salto de mal jeito e ele se partiu. O joelho bateu 

com toda a força no degrau de pedra e ela sentiu arder.  – Caralho! Maldição! 

– Ei, calma. – alguém a pegou pelo braço e a ajudou a se erguer. 

– Ah, oi Katie, bom dia! – tentou sorrir e soou patético. 
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– Bom dia. Espere, deixe-me arrumar isso. – Katie apontou a varinha para o salto esquerdo de 

Fleur. – Reparo. 

– Oh, muito obrigada. – agradeceu Fleur se empertigando. – Você está bem, Katie? 

– Estou. E você? – perguntou a morena com um olhar intrigado. 

– Eu... Está tudo bem, sim, Kat. – Fleur sorriu fracamente. 

– Quer saber? Sei o que vai melhorar. – disse Katie se juntando a ela na subida dos degraus. 

– Hoje é meu aniversário, estou pensando em ir a um bar, encher a cara e tudo mais. – Fleur riu. – 

Conto com você e Bill. – finalizou quando adentraram o saguão. 

– Veremos. A propósito, feliz aniversário. – Fleur desejou, indo em direção ao seu 

departamento. 

– Nananinanão, sem essa de “feliz aniversário”. Espero você na saída. – disse Katie se 

afastando. 

Quando entrou em sua sala, nos fundos do banco, Bill Weasley já estava por ali. Katie sorriu 

vendo-o escorado no vão de sua porta, segurando dois copos de café fumegante. Ele estendeu um 

para ela ao vê-la chegar. 

– Meu herói. – suspirou, agradecida, e bebeu um gole do café. 

– Disponha. 

– Acabei de cruzar com a sua mulher, na entrada. Ela parece um pouco chateada, sabe o que 

aconteceu? 

– Claro que sei. – Bill respondeu, entredentes. 

– Ah, entendi. Você aconteceu. – Katie disse e riu ao ver a cara de mal humor do ruivo. – 

Desculpe, não queria irritar você. 

– Não irritou, está tudo bem. – os dois saíram juntos da sala, atravessando algumas portas e 

descendo as escadas até o primeiro nível dos túneis. – Hoje ficamos com os cofres do décimo quinto 

andar subterrâneo. Temos um cofre da família Prewett, dois da família Black e um cofre da família 

Lestrange que não é aberto há mais de 100 anos. As autorizações chegaram hoje mais cedo. Jeffrey e 

o duende Melroy já estão lá, nos esperando. 

– Ótimo, adoro rodopiar nesse carrinho desconjuntado até o quinto dos infernos. – Katie 

resmungou e foi a vez de Bill rir. 

– Olha quem está de mau humor agora. – ele acusou, segurando-a pelo braço para ajudá-la a 

subir no carrinho. 

– Tudo isso vai melhorar mais tarde, quando sairmos para beber. 

– Em plena quinta-feira? Acho que não. 

– É meu aniversário. 

– Sair para beber, está combinado, então. – Bill balançou a cabeça, Katie sorriu e deu partida. 

 

– Não vai! Tá cedo ainda, Oliver! – Katie pediu, apertando os olhos e segurando a mão de 

Wood para impedi-lo de se afastar. 

– Está tão cedo que até a banda já se retirou, Kat. – ele beijou-a na testa e sorriu – Eu tenho 

treino em menos de seis horas. Foi ótimo revê-la, mas eu tenho que ir. 
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– Está bem, então. Foi bom ver você também. 

– Feliz aniversário. 

Ela suspirou vendo o amigo atravessar a porta do bar e o clarão que iluminou o salão quando 

um raio caiu. Voltou-se para a mesa onde restavam poucos dos já poucos amigos que tinha convidado 

para a comemoração. Tinha escolhido um bar underground, no subúrbio de Londres, chamado Cantatis 

Somnia. Alicia tinha levado Katie até ali, alguns anos antes, e ela nunca deixara de frequentar o local, 

nem mesmo depois que Alicia... 

– Vou colocar uma música para tocar. – Jeffrey Simmons, seu colega de equipe, anunciou, se 

levantando e caminhando até a jukebox nos fundos do bar. 

– E eu vou pedir outra rodada de firewhisky. – Bill completou, erguendo-se atrás dele. Apenas 

Katie e Fleur permaneceram na mesa. 

– Como está o joelho? 

– Depois dessa quantidade de álcool, posso dizer que está esterilizado e anestesiado. – a loira 

respondeu, com uma risadinha divertida. Katie sorriu. 

– Não vou tocar essa, seu idiota com mau gosto! Se quer ouvir country vai virar colhedor de 

milho no Texas. – uma voz metálica ecoou pelo salão e logo depois um rock-balada antigo começou a 

tocar. 

As duas mulheres na mesa começaram a gargalhar quando um Jeffrey injuriado chutou a 

jukebox e foi repreendido pelo dono do bar. 

– Acho que essa é minha deixa para cair fora. – Jeff disse, irritadiço, recusando o uísque que 

Bill lhe ofereceu e pegando sua capa. 

– Não fique chateado, Jeff! Seu mau gosto musical não é novidade pra ninguém... 

– Eu sei que é seu aniversário e que você é minha chefe, mas não abuse, srta. Bell. – ele 

resmungou, mas sorriu. – Feliz aniversário. Fleur, Bill, vejo vocês amanhã. 

Todos acenaram no caminho de Jeff para a rua. 

– Aos últimos da mesa. – disse Bill erguendo seu copo de firewhisky, seu rosto já estava 

avermelhado deixando ainda mais em evidência suas cicatrizes. 

– Aos últimos da mesa! – fizeram coro as duas mulheres antes de cair na gargalhada por 

nenhum outro motivo que não a bebida. 

– Srta. Bell – falou Bill, erguendo novamente o copo –, muitos anos de vida. 

– Do que será que a jukebox me chama se eu colocar uma canção em francês? – perguntou 

Fleur com os olhos estreitados em direção à máquina. 

– De louca. – riu Bill. 

– De sexy. – sorriu Katie, virando seu copo. 

– Eu coloco, se alguém dançar comigo. – falou Fleur. Ela tentou se erguer e sentou-se 

novamente, tonta. 

– Uhum. – falou Bill balançando o copo e a cabeça negativamente. 

Fleur mostrou a língua para ele. 

– É mais fácil você cair no meio do bar do que dançar, Fleur. – falou Katie rindo. 
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– Acho que está na hora de irmos. – disse Bill, consultando o relógio. – Embora eu não consiga 

enxergar que horas são. – ele fechou um dos olhos para tentar fitar melhor o relógio. – Mas acho que 

esse é exatamente o motivo pelo qual devemos ir. 

– Bom, eu te garanto que sua chefe não vai estar em condições de julgar se você chegar 

atrasado amanhã... – Katie disse, jogando alguns galeões sobre a mesa e erguendo-se, meio 

cambaleante. 

A chuva caía mais forte quando finalmente os três saíram do bar. 

– Então até amanhã. – disse Katie olhando a água na rua. 

– Parabéns, Katie. – Bill desejou em seu ouvido, dando-lhe um abraço apertado de despedida. 

– Obrigada, estar viva é sempre um grande feito... 

– É, sim. – ele acenou com a cabeça e a morena piscou algumas vezes para se impedir de 

ficar emocionada. Inclinou o rosto para beijar-lhe a bochecha, mas Bill virou a cabeça na mesma hora 

e seus lábios se encontraram. Durou apenas o bastante para deixá-los embaraçados. 

– Opa, desculpe! – Bell riu, um tanto constrangida, e se virou para Fleur. Sem usar muitos de 

seus neurônios embriagados, se esticou na ponta dos pés e colou a boca na de Fleur também. – Para 

ser justa! – justificou-se, rindo. 

A surpresa de Fleur durou apenas um momento. Quando Katie se afastou, os olhos da loira 

procuraram de imediato o marido. E Bill estava rindo. Rindo, descontraído, divertido – rindo como Fleur 

não o via fazer havia tempo demais. E ela mesma sentia algo quente e instigante na boca do estômago 

e na borda dos lábios, algo que fazia a ponta de seus dedos formigarem, desejarem. Então, antes que 

pudesse afastar a ideia da cabeça, mergulhou uma das mãos pelo cabelo escuro de Katie e puxou-a 

para si mais uma vez. 

Então não era mais um acidente de percurso ou um selinho amigável. Quase podia sentir o 

susto percorrendo o corpo de Bell, mas mesmo assim os lábios se partiram para sua língua entrar. 

Havia algo assustadoramente sexy naquele hálito agridoce-alcóolico dela, e na maciez quase submissa 

daquela boca. 

Quando finalmente se afastaram, o riso de Bill havia dado lugar a uma expressão bem menos 

descontraída, mas não menos divertida – isso Fleur podia ler nos olhos dele. 

– Agora não estamos mais quites, não estamos, não... – lamentou Bill. 

Fleur sorriu e deu um leve empurrão em Katie que, bêbada como estava, foi parar 

imediatamente nos braços de Bill. Ela sorriu, tonta, e ele sorriu de volta antes de beijá-la. Depois da 

calma macia dos lábios de Fleur, havia alguma coisa instigante e arrebatadora na pressa faminta de 

Bill. Os lábios dele devoraram os dela por alguns segundos, e Katie estava ainda mais tonta quando 

ele a soltou. 

– Ei, espera aí, não é assim, você olha a Bell e faz o que quiser com ela! – ela estava tentando 

descer o degrau, mas num segundo estava em pé, no outro no meio de uma poça d'água. 

– Você está bem? – Fleur foi a primeira a alcançá-la e Katie se levantou, sem nem tentar catar 

os caquinhos de sua dignidade de bêbada. 

– Estou, estou bem. Só preciso ir para casa. 
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– Você não vai desaparatar sozinha, não desse jeito. Vai acabar estrunchada. – Bill 

argumentou, descendo os degraus para se juntar às duas mulheres. 

Ele e Fleur trocaram apenas um olhar e um aceno de cabeça. 

– Vamos lá para casa, eu te empresto uma toalha e um pouco de pó de flu. É mais seguro. 

Katie mordeu o canto do lábio, mirando o casal diante de si. Sentia a boca intumescida e quase 

dolorida dos beijos e sabia que estava prestes a pular em uma piscina escura – podia estar cheia ou 

vazia e ela podia flutuar ou se esborrachar. 

– Tá, tudo bem. – deu de ombros, decidindo mergulhar de qualquer jeito. Suspirou quando Bill 

e Fleur pegaram, cada um, uma de suas mãos. Então desaparataram. 

 

– Sua casa é uma graça. – falou Katie olhando em volta. Fleur riu, era a terceira vez que ela 

repetia isso e tinham entrado a menos de três minutos. 

Bill tirou a camisa molhada e riu quando viu Katie jogada no sofá. 

– Aqui. – disse Fleur sentando-se ao lado dela com uma toalha e começando a secar-lhe os 

cabelos. Katie não se mexeu, ficou apenas acompanhando os movimentos de Fleur com os olhos e 

sentindo a delicadeza com que ela friccionava seu cabelo. Parecia tão irreal que ela não queria piscar 

e acordar em outro lugar. 

– Vou me trocar e pegar o pó de flu. – disse Bill subindo as escadas. 

Katie apoiou a cabeça no ombro de Fleur. Ficou sentindo o perfume que vinha dela, aquele 

cheiro tão indecifrável. 

– Vou fazer um café, está bem? – disse a loira, levantando-se e desaparecendo por uma das 

portas. 

Assim que ela saiu, Katie se levantou e caminhou pela sala. Viu um gramofone no canto e foi 

até ele. Tinha um disco encaixado e ela viu que era francês. Com cuidado, abaixou a agulha e a música 

começou a soar suavemente, num ritmo incrivelmente convidativo, delicioso... 

– Katie... – Fleur sorria do portal. 

Katie riu e foi até ela, puxou-a pela mão com mais força do que deveria e seus corpos se 

chocaram. As duas riram enquanto Katie começava a se mover no ritmo da música, lenta e precisa 

como uma serpente se aproximando da presa. Fleur não teve outra escolha que não acompanhá-la. A 

música ecoava, gemendo suas notas explícitas. 

– É linda. – sussurrou Katie, apoiando a cabeça no ombro de Fleur, seus lábios tocando 

suavemente a pele de seu pescoço. 

– É mesmo. – respondeu Fleur tentando conter, sem sucesso, um arrepio. 

– O que diz? – perguntou Katie agora pousando a ponta dos dedos na cintura de Fleur. A loira 

apoiou uma das mãos em sua nuca, sentiu os fios castanhos enlaçarem seus dedos. 

– Ah, não Katie, não essa música. – Fleur sorriu constrangida. 

– Por quê? – perguntou a morena fitando-a, intrigada. 

– Porque não... Ela é muito... deixa para lá. – respondeu Fleur enquanto faziam um lento giro. 

Katie se aproximou de seu ouvido. 

– Por favor... o que diz? 
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O arrepio agora percorreu Fleur antes que ela se desse conta. Ela suspirou e acompanhou o 

cantor.   

– Comme la vague irrésolue, je vais, je vais et je viens... – o sussurro chegou ao ouvido de 

Katie, acompanhando a música. Sentiu seus dedos se apertarem na cintura de Fleur involuntariamente. 

– Como a onda irresoluta, eu vou, eu vou e eu venho. 

O cantor continuou e Fleur suspirou levemente antes de segui-lo 

– Entre tes reins, je vais et je viens. Entre tes reins, et je me retiens...  – agora ela sentia ainda 

mais forte a pressão dos dedos de Katie, sua respiração estava agarrada à garganta. Ela sentia o 

coração de Katie martelar contra si. – Entre teus quadris, eu vou, eu venho. Entre teus quadris, e eu 

me detenho... 

Elas se fitaram e Fleur quis os lábios dela nos seus imediatamente, quis tanto que, por um 

momento, sua respiração ficou suspensa, e então elas completaram mais um lento giro. E seus olhos 

bateram nos de Bill. Apoiado ao batente da porta, vestindo agora apenas a calça do pijama, ele as 

observava. Havia uma sombra nos olhos dele, uma sombra da qual Fleur havia se esquecido. 

A canção esmoreceu devagar, dando lugar à próxima faixa do disco. Katie se virou e também 

detectou a presença de Bill na porta. Quase podia tocar a corrente de eletricidade ligando os olhos dos 

três – com certeza podia senti-la a arrepiar sua pele. 

– Onde está o pó de flu, Bill? – Fleur questionou, seu corpo descolando-se do de Katie como 

imãs sendo puxados para lados opostos. 

– Não encontrei. Onde está o café, Fleur? – ele devolveu, o sorriso em seus lábios tão sacana 

que fez a loira salivar. 

– Acabou. – Fleur mirou Katie por um momento, mas os olhos da morena estavam em Bill. 

Ocorreu-lhe como adorava o formato dos olhos de Katie, aqueles olhos horizontais, longos e 

expressivos. Grandes e infinitos. – O pó de flu está na dispensa. Vou pegá-lo. 

Adiantou-se na direção da porta e parou ao lado de Bill, erguendo a mão para roçar os dedos 

por seu peito forte e nu. Sentiu a palpitação de sua pele quente e levantou a cabeça para mirar os olhos 

dele. Ah, sim, também adorava aqueles olhos de um azul-violeta profundo. Talvez não fossem olhos 

infinitos, mas eram tão imensuráveis quanto a via-láctea. 

– Fique à vontade para escolher outro disco, Katie. – Fleur disse, seus olhos ainda no marido. 

– Bill vai te servir outra bebida. – e, com uma piscadinha para o ruivo, deixou a sala. 

– Vinho branco ou tinto? – Bill perguntou, caminhando até o pequeno bar ao canto da sala de 

estar. 

– Tinto. 

– Aqui está. 

– Obrigada. – ela sorriu ao aceitar a taça. Seus dedos encostaram nos do ruivo, sobre o cristal, 

e ela podia jurar que houve eletricidade o bastante para fazer o vinho borbulhar. – Vocês têm uma 

coleção incrível... 

– Já tínhamos muita coisa, separados, quando juntamos tudo... – Bill assentiu, vendo Katie 

correr a mão pelas capas brilhantes dos vinis. 
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Katie balançou a cabeça, bebendo o vinho sem tirar os olhos de Bill, por cima da taça. Vestido 

para o trabalho, ele era pouco mais que um cara alto e magro, com um corte de cabelo meio rebelde e 

carisma de sobra. Sem camisa, Katie podia contar as divisões de seu abdômen e acompanhar a linha 

bem-marcada de seu peitoral. O cabelo ainda molhado de chuva adquirira uma cor de cobre antigo. À 

meia-luz, seus olhos eram de um enluarado baço e suas cicatrizes lhe davam um ar selvagem e sexy. 

E, naquele momento, Katie não sabia mais quem era caça, caçador ou se havia diferença entre os dois. 

Bill estaria mentindo se dissesse que nunca havia reparado em Katie Bell antes. Que homem 

não havia reparado? Ela era pequena e esbelta, com aquela pele morena convidativa e aqueles olhos 

de gato, longos e lânguidos. O oposto de Fleur, Bell não era dona de uma beleza óbvia, nem tão 

estonteante. Ela era deliciosa nos detalhes. No jeito de andar, na boca em botão, no riso descuidado, 

no cabelo sempre solto. Ele havia reparado, porque não era possível não reparar. Mas nunca havia 

sido tão absolutamente atraído como naquela noite. 

Katie estava usando uma camisa branca que a chuva fizera o favor de transformar em uma 

peça colada e transparente. Por baixo, um sutiã negro sustentava os seios e tudo que Bill conseguia 

pensar era se eles se encaixariam bem em suas palmas. Um pouco menores que os de Fleur, lhe 

parecia... Talvez pudesse ter as duas lado a lado e compará-los, uma mulher em cada mão, ao mesmo 

tempo. O pensamento disparou uma onda atordoante de calor por sua virilha e deixou a calça do pijama 

incomodamente apertada. 

– É de abrir na frente. Fecho simples. 

– O que? 

– O sutiã. – Katie disse, fazendo-o piscar. – Dificilmente precisa de toda essa sua concentração. 

Bill sorriu em resposta, o desaforo e a provocação daquelas frases inundando seu sangue como 

veneno. Deu um passo incontido na direção de Katie e ela não recuou. Estavam tão próximos agora 

que podia beber da respiração úmida dela. Ouviu o som de passos, mas nenhum dos dois se moveu, 

a princípio. 

Fleur parou na entrada do cômodo, mirando quase com fome a cena ali dentro. Céus, havia 

um monstro se retorcendo em suas entranhas e se ela não o alimentasse, ele a devoraria inteira por 

dentro. Bill levantou os olhos para ela apenas por tempo o bastante para sorrir e Fleur sorriu de volta. 

O monstro lambeu os lábios, querendo mais. 

A dupla no meio da sala estava tão entretida que pouco reparou que Fleur também não tinha 

voltado com o que tinha ido buscar. A loira caminhou em silêncio, parando às costas de Katie. O calor 

que ela exalava era inacreditável. Afastou o cabelo negro de um dos ombros e aproximou os lábios do 

ouvido dela, sua língua roçando propositalmente o lóbulo ao sussurrar: 

– Cuidado, ele morde. 

Não viu, mas sentiu o sorriso malicioso de Katie que precedeu a resposta: 

– Eu também. 

Mais uma vez seus olhos se encontraram com os de Bill numa espécie de acordo. Ela pegou o 

pulso de Katie e levou a taça até os próprios lábios, sorveu um pouco do vinho gelado. Seus lábios 

ainda estavam frios e úmidos quando ela tocou o pescoço de Katie e a morena fechou os olhos. 
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– Agora me responda, Katie, qual a sua opinião quanto a brincar com fogo? – perguntou Fleur 

bem baixinho. 

– Eu diria que sou bem habilidosa nisso. – respondeu Katie no mesmo tom. 

– É? Vamos ver se é verdade. – falou Fleur antes de beijar-lhe novamente o pescoço, agora 

mais demoradamente. 

As mãos de Katie se apoiaram em Bill e ele reagiu beijando-lhe a boca. Foi um beijo sedento, 

parecia ter por objetivo tirar o ar de Katie. Ela reagiu levando uma das mãos à nuca dele, a outra, ainda 

segurando a taça, apoiou-se em seu peito. Tão logo ele se afastou, por poucos segundos, Fleur fez 

com que ela virasse. Agora uma das mãos de Bill segurava seus fios castanhos, enquanto Fleur a 

apertava firmemente pela cintura e mordia seu lábio inferior. 

Katie estava começando a ficar desnorteada; a bebida, o gosto de Bill, a textura dos lábios de 

Fleur. Mal percebeu quando a taça foi tirada de sua mão. Era Bill quem estava lhe beijando agora, 

sentiu quando ele foi puxando-a em direção ao sofá, até que ela estivesse deitada, e ele estivesse 

sobre si. Ao lado, Fleur bebericava o vinho. Observou por alguns segundos enquanto eles se beijavam 

no sofá. Acompanhou as mãos de Bill, ávidas, tateando pela blusa úmida de Katie, por suas pernas. E 

viu os dedos delicados de Katie arranhar as costas dele. 

– Bill. – chamou – Sente-se e apóie a cabeça dela. 

O marido pareceu confuso, mas, depois de uns segundos, obedeceu. Sentou-se de pernas 

cruzadas em um extremo do sofá, a cabeça Katie apoiada em sua coxa. 

Fleur caminhou até o sofá e entregou a taça a Bill. Sentou-se sobre Katie e beijou-a longamente. Depois 

se afastou e começou a desabotoar lentamente a blusa de Katie, até expor o sutiã preto. Admirou-a 

por um instante, beijou-lhe o colo, o pescoço... 

Quando ouviu o “clic” do fecho do sutiã, Bill mal conseguia respirar. Mas Fleur nem deu chance 

para que ele admirasse os seios alvos de Katie antes que voltasse a beijá-la. Fez isso por alguns 

segundos, que para Bill pareciam a eternidade. Então ela se ergueu e parou, fitando a morena. 

Estendeu a mão para taça e sorveu mais um gole. Depois derramou um pequeno gole da bebida entre 

os seios de Katie. Bill sentiu-a tremer quando Fleur recuperou o vinho com a língua. 

Katie enfiou a mão pelo cabelo fino e prateado de Fleur, apertando-lhe a nuca com força. As 

roupas dela arranhavam seu corpo seminu e causavam uma irritação ainda mais forte por dentro, 

naquela parte quente e borbulhante que desejava pele e calor. E a loira pareceu sentir o mesmo porque, 

um momento depois, tinha se desprendido de Katie e ficado de pé para descartar as peças de roupa. 

Bill estava longe de ser tão paciente e quando Kat voltou a se sentar no sofá, ele apenas 

envolveu sua cintura com um braço e arrastou-a para seu colo. Duas mãos grandes subiram sua saia 

até os quadris, permitindo que ela abrisse as pernas para se encaixar sobre ele. O ruivo ainda usava a 

calça do pijama, mas aquele tecido fino não era páreo para contê-lo, e Katie podia senti-lo rígido de 

encontro a ela. Gemeu baixinho enquanto as mãos dele, em suas coxas, instigavam-na a se mexer 

cada vez mais rápido. 

Logo depois, os seios de Fleur estavam colados em suas costas, firmes e torturantes. A língua 

dela passeava por seu lóbulo e sua voz sussurrava coisas em francês que não precisavam de nenhuma 

tradução. A morena se virou, ainda sentada no colo de Bill, até ficar de frente para Fleur e de costas 
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para o ruivo. Inclinou a cabeça em um pedido silencioso e Fleur a atendeu, baixando os lábios para os 

dela. As mãos de Bill haviam escalado todo o caminho por sua cintura, até os seios. 

– Vamos para a cama... – Fleur gemeu contra seus lábios e antes que Katie pudesse 

compreender direito o convite, Bill havia levantando, colocando-a de pé também. 

Os três tropeçaram pelos corredores, divididos entre achar o quarto ou se perderem um no 

outro. Katie foi apertada contra a parede de um corredor e sua saia ficou pelo caminho. Bill tentou guiá-

las, mas o tesão desorientava mais que um hinkypunk. Quando finalmente alcançaram a cama, os três 

estavam completamente nus e andando desequilibrados na corda bamba da sanidade. 

Três bocas, seis mãos, corpos incompletos como peças de encaixe. Katie nunca fora muito boa 

em matemática, mas podia jurar que estavam diante de possibilidades infinitas. Fechou os olhos, 

tremendo ligeiramente. Ela havia mergulhado. Será que seria capaz de não se afogar? 

 

Capítulo II 

 

Antes que pudesse abrir os olhos, sentiu a dor de cabeça. Parecia que alguém a havia enchido 

de pedras. O som do mar preencheu seus ouvidos. Onde estava? Havia um braço envolvendo-a. Aquilo 

trouxe a noite anterior de volta num flash e seu coração se acelerou. Que diabos havia feito! Olhou e 

viu os dedos alvos de Fleur pousados sobre ela. Do outro lado, Bill dormia completamente nu, o sol 

faiscava nos cabelos dele. Sentia o corpo nu de Fleur colado ao seu, e o cheiro almiscarado de Bill. De 

repente, a ideia do que dizer quando os dois acordassem a deixou em pânico. Tentou se desvencilhar 

o mais delicadamente possível e só respirou quando finalmente saiu da cama. Fleur agitou-se e passou 

o braço pela cintura de Bill, aconchegando-se a ele. Aquilo pareceu fazê-la cair no sono de novo. 

Olhou em volta e não viu nenhum sinal das suas roupas, rodou o quarto tentando fazer o 

mínimo barulho possível e, por fim, achou sua calcinha sob a cama. Vestiu-a apressadamente, pegou 

um dos pés do sapato que estava na porta e desceu as escadas rezando para que nenhum degrau 

rangesse. No meio dela encontrou o outro pé do sapato e sua saia. Lá no sofá, naquele sofá, encontrou 

sua blusa e seu sutiã. Terminou de se vestir e saiu pela porta. Parou por um momento, de olhos 

fechados, enquanto a maresia batia em seu rosto junto com os primeiros raios de sol. 

– Não pense, Bell, apenas não pense. – murmurou para si própria antes de desaparatar. 

Deu um muxoxo desanimado quando viu seu apartamento caótico. Precisava de uma poção 

antirressaca e não tinha, estava morrendo de fome, mas não havia nada rápido para cozinhar. Por fim, 

achou que um banho gelado e uma roupa limpa resolveriam. Algum tempo depois estava pronta para 

sair, embora fosse a última coisa que quisesse fazer. 

 

– Ugh. – Fleur colocou o travesseiro sobre a cabeça para se proteger dos raios de sol que 

entravam pela janela. Sua mão tateou pelo colchão até encontrar Bill e cutucá-lo. – Amor... fecha a 

cortina. 

– O que? Ahn? – ele piscou algumas vezes antes de abrir os olhos. 

– Fecha a cortina. 

– Por que eu? 
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– Porque eu tenho quase certeza de que virei uma vampira durante a noite. 

Bill riu e se arrastou para fora da cama até a janela, puxando as cortinas para envolver o quarto 

em penumbra. Só então a ficha caiu em sua cabeça, como uma pontada dolorosa de enxaqueca. 

– Katie foi embora. 

– Hm? – Fleur saiu de debaixo do travesseiro e olhou o quarto, os olhos semicerrados. 

– Você a viu sair? 

– Não, não vi nada. – a loira respondeu e ela e Bill se encararam por um minuto, presos em um 

silêncio constrangido. Flashes da noite anterior espocavam em seus cérebros entorpecidos como os 

raios que haviam caído durante toda a madrugada. 

– Fleur... 

– Sh. – ela fez, levando um dedo aos lábios rosados e se erguendo da cama também. Ela 

caminhou até o marido e beijou-o lenta e sensualmente, sorvendo a respiração amarga de uma manhã 

de ressaca. – Vamos tomar um banho. 

Bill a pegou no colo e carregou-a até o banheiro, colocando-a de volta ao chão apenas para 

ligar a torneira da água morna. Tomaram banho demoradamente, ensaboando cada marca roxa e 

arranhão vermelho que não estavam lá no dia anterior. Embora Fleur estivesse com tanta dor de cabeça 

que mal podia abrir os olhos e Bill parecesse quase verde em alguns minutos, havia uma aura de 

sacanagem implícita entre os dois. E uma leveza e cumplicidade que não partilhavam há semanas. 

Tomaram café juntos, trocando poções para ressaca. Fleur empacotou alguns biscoitos, uma 

garrafa térmica com café e um frasco de poção antirressaca para Katie. Sabia que Bill costumava levar 

café para ela todas as manhãs, de qualquer jeito, e achou que não faria mal caprichar um pouco mais 

naquele dia. Quando estendeu o saco pardo para Bill, ele não pareceu surpreso ou desconfiado, 

apenas sorriu de um jeito que Fleur quase podia descrever como excitado. 

Na hora de irem para o banco, Bill não apenas desaparatou sozinho, de mau humor e lançando 

olhares acusadores para Fleur, como todas as manhãs. Em vez disso, deram as mãos e aparataram 

juntos na entrada majestosa do banco. Quando tiveram que seguir caminhos separados, Bill beijou-a 

ternamente no canto da boca e disse apenas: 

– Por favor, tenha cuidado. Eu amo você. 

Fleur assentiu, mordendo a bochecha por dentro, pensando que aquela manhã de ressaca era 

a melhor manhã dos últimos meses. 

 

Katie respirou aliviada quando não viu Bill ou Fleur na escadaria do Gringotes. Durante todos 

os degraus ficou imaginando uma reação adequada quando os visse. Decidiu-se por fingir que nada 

havia acontecido. Quando finalmente chegou à quietude fresca de sua sala se sentia melhor. 

– Bom dia. 

Virou-se ao cumprimento e lá estava Bill. Com um sorriso no rosto ele lhe entregou um 

frasquinho de poção antirressaca. 

– E estes – ele apoiou uma garrafa térmica e biscoitos na mesa –, são o “bom dia” de Fleur. 

Katie sorriu de volta. 

– Obrigada. 
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– Bom, hoje vamos terminar o 567, não é? – perguntou ele quando ela pareceu estática demais. 

– Er... Você pode conduzir a equipe por hoje. Eu preciso colocar em ordem alguns papéis. – 

falou, juntando algumas folhas em cima de sua mesa. 

Bill ficou alguns segundos olhando na direção dela. Katie apenas se sentou na cadeira, 

alcançou uma pena e manteve os olhos fixos em seus papéis. 

– Ah, ok. – disse, por fim, antes de sair. 

Estava intrigado. Katie detestava trabalho burocrático, tinha uma assistente exatamente para 

isso, nunca passava mais que dez minutos por dia em sua sala. Suspirou. O que você queria, Bill?, 

pensou antes de ir pegar uma ordem de serviço. 

 

Fleur estava tomando um sorvete na Florean Fortescue quando viu os cabelos castanhos 

passarem na sua frente. 

– Ei Katie! – chamou ela. 

Katie se virou e viu Fleur sentada, tomando um sundae. Ela vestia um tailleur, a saia lhe 

chegava um pouco acima dos joelhos. A loira havia tirado o blazer, que estava apoiado na cadeira. A 

blusa branca e elegante deixava ver o colo alvo de onde pendia uma gargantilha. De pernas cruzadas, 

sorrindo daquele jeito, Katie quase precisou sacudir a cabeça para poder desviar os olhos. Não 

encontrar um conhecido era justamente o motivo de ter mudado seu horário de almoço naquele dia. O 

destino parecia estar brincando com ela. 

– Oi, Fleur. – respondeu com um sorriso fraco. 

– Oi, acabei de chegar do Ministério. Fui depor numa audiência. Você está no seu horário de 

almoço, não é? Senta aí, toma um sundae! – ofereceu a loira, indicando uma cadeira. 

– Desculpe Fleur, não posso, meu horário de almoço está acabando. – disse a morena, se 

preparando para ir. 

– Mas você não almoça de 12h às 13h? – perguntou Fleur, mergulhando a colherzinha no copo 

de sorvete. 

– Ah, não. Agora é de 11:30h às 12:30h. Tchau, Fleur! – ela se despediu e saiu andando. 

Fleur colocou o sorvete na boca, mas já não parecia doce. Adorava Katie, sempre tivera uma 

simpatia inata por ela. Será que agora ela ia simplesmente se afastar?  

 

Katie tinha esvaziado o frasco de poção antirressaca e ainda havia uma pontada incômoda em 

sua nuca. Talvez já não tivesse nada a ver com o álcool e sim com aquelas malditas ordens de serviço, 

legalizações de abertura de cofre e renovações de contratos, que passara o dia inteiro lendo e 

assinando. Odiava trabalho burocrático. Por que mesmo tinha passado o dia a fazê-lo? Ah, sim. Porque 

não fazia ideia de como gastar sua tarde diante dos olhos de Bill Weasley. Muito bom, Katie, muito 

bom! 

O encontro com Fleur, na hora do almoço, não ajudara em nada seu humor. Gostava da 

companhia dela. Gostava da companhia dos dois. E acabara fugindo deles como uma garotinha de 15 

anos. Mas não tinha mais 15 anos. Era uma adulta agora e era melhor aprender a agir como uma e 
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lidar com as consequências dos seus atos. Consultou seu relógio de pulso e constatou que seu 

expediente tinha chegado ao fim. 

Com um suspiro, pegou sua capa e varinha e trancou a porta de sua sala ao sair. Era sexta-

feira. Poderia se dar o luxo de ler um livro e comer pipoca até de madrugada, e só acordar no dia 

seguinte com o sol se pondo. Era um bom plano. Um plano bom e seguro. Distraída, quase esbarrou 

em Justin Finch-Fletchley na saída para o saguão do banco. 

– Hei, Katie, como vai? 

– Tudo em ordem. – mentiu Katie, sorrindo – E com você? 

– Tirando o cansaço. Ficou sabendo? Chegaram mais 32 ordens de serviço para a semana 

que vem. Estão falando em aumentar as equipes para oito pessoas em cada. 

– Ah, era tudo que eu precisava. Mais entrevistas, mais implicâncias dos duendes, mais gente 

para treinar. – suspirou, exausta só de pensar no assunto. A verdade era que, com quatro pessoas em 

sua equipe, às vezes já ficava perdida. Não seria ninguém sem a ajuda de Bill. Às vezes pensava que 

era mesmo ridículo que ela ocupasse um cargo acima do dele. Mas o fato era que ele abandonara o 

banco durante a guerra, enquanto Katie, ao contrário, dedicara cada dia ao trabalho. Duendes não 

esqueciam facilmente. 

– Nem me fale. Algumas guerras ainda não acabaram. – Justin lamentou, acenando a varinha 

para que a grande porta se abrisse. Um grupo de colegas estava reunido no começo da escada. 

– Justin, Katie! – Lino Jordan acenou, chamando-os. Katie detectou, seu sensor apuradíssimo, 

a presença de Bill e Fleur no grupinho. Aproximou-se, hesitante. 

– Se for algum assunto sério, me deixe de fora. – Justin avisou logo e Lino riu. 

– Estamos de saída para o Caldeirão Furado, aproveitar o happy hour. 'Bora? 

– Só se for agora! 

– Katie? – Jeff chamou-a. A morena sacudiu a cabeça, observando, com o canto dos olhos, 

que o casal Weasley sorria, de mãos dadas. 

– Ah, não. Não, eu tenho que ir para casa. 

– Qual é, Kat. O melhor jeito de curar uma ressaca é voltar a beber. – Jeff disse. 

– Angelina e George estarão lá. Eles sempre perguntam por você. – Lino insistiu. 

Aquele argumento quase a convenceu. Mas bastou um novo olhar na direção de Fleur e Bill 

para se manter firme na recusa. Fleur tinha aberto dois botões de sua camisa, e agora ela podia 

entrever o vale entre seus seios. Bill tinha um arranhão na lateral do pescoço que Katie tinha quase 

certeza de que ela mesma havia feito. Não, não. Não ia conseguir passar a noite inteira ao lado deles, 

com aquele caleidoscópio erótico rodopiando na cabeça. 

– De verdade, gente. Obrigada pelo convite, mas fica para a próxima. 

 

Desaparatou um pouco desequilibrada no chão irregular. O vento gelado soprou seu rosto; era 

sempre frio ali. Katie olhou em volta, para as lápides cinza que preenchiam o lugar, e começou a andar 

fazendo o possível para não ler nenhum nome. Todos os que morreram em batalha foram enterrados 

na mesma parte de Hogsmeade. A ideia pareceu uma boa homenagem na época, que todos aqueles 

que pereceram em Hogwarts tivessem sempre o castelo a lhes velar. Agora, porém, Katie achava um 
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tanto quanto doloroso andar por ali e ver metade de sua turma de Transfiguração. Seus pés fizeram o 

conhecido caminho e pararam em frente à sepultura idêntica às outras. Mas, para Katie, aquela doía 

muito mais. 

– Oi Alicia. – falou, sentando-se na pedra. Olhou a inscrição. 

 

Alicia Spinnet 

Filha, irmã e amiga amada. 

 

O brasão da Grifinória estava gravado logo abaixo, acima das palavras: “Coragem não é não 

temer. Coragem é temer e seguir em frente.” 

– Sinto sua falta. – sussurrou. 

Esperou por alguns segundos, como se pudesse haver alguma resposta, como se de alguma 

maneira... 

– Ali, eu fiz uma coisa... – começou incerta. – Eu fiz... uma coisa. 

Quase podia ouvir a voz de adolescente de Alicia dizer: “Anda Kat, fala!” 

– Desde você... – continuou – eu quis tanto, tanto, encontrar alguém que pudesse ser... sabe, 

pelo menos metade do que você foi. Amiga, amante... Eu sei que você provavelmente vai ficar muito 

irritada com isso, mas desde você... desde você eu não estive com mais ninguém. Até ontem. 

Ficou em silêncio por alguns segundos. 

– É que acho que torci tanto que ganhei em dobro. – sorriu, imaginando os olhos arregalados 

de Alicia. – Lembra da Delacour? A Fleur? Então, eu dormi com ela ontem. – mais silêncio. – Eu sei, 

eu sei, ela é casada com o irmão dos Weasley. Mas ele... também estava lá. Alicia... – baixou a voz – 

eu dormi com ele também. 

Ficou muda por um momento. 

– Eu sei que é errado, sei que não devia, mas... aconteceu, Alicia. 

O vento soprou gelado e ela apertou a capa no corpo. 

– Isso não é engraçado, Ali. Agora eles estão querendo ser tipo, amiguinhos, e eu mal consigo 

olhar nos olhos deles! Como eu resolvo isso? 

Suspirou. 

– Só queria que pelo menos mais uma vez você respondesse. – murmurou antes de conjurar 

um buquê de rosas. Depositou-o com cuidado na sepultura. – Eu sei que são lindas. Mas não tão lindas 

quanto você. – acrescentou antes de tomar o caminho de volta. 

 

– Você acha que a Katie está nos evitando? – Fleur questionou, enquanto tirava as almofadas 

de cima da cama. 

– Se eu acho? Eu tenho certeza disso. – Bill respondeu, puxando os lençóis – Hoje ela 

dispensou trabalho de campo para ficar lendo contratos. 

– Encontrei com ela no Beco Diagonal na hora do almoço e ela só faltou sair correndo... 

– Você acha que ela... – Bill se sentou na cama e fitou a esposa, indeciso – Pode não ter... 

gostado? 
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– Bill. – Fleur faltou apenas revirar os olhos diante da pergunta. Arqueou a sobrancelha para o 

marido, como quem questiona “Você se lembra da noite de ontem?”. 

– É, você está certa. Pergunta idiota. 

Os dois se deitaram na cama, virados um de frente para o outro. 

– Talvez o problema seja o oposto disso. 

– O que? Ela ter gostado demais? – Bill sugeriu e riu quando Fleur fez que sim. – Você gostou 

demais? 

– Você sabe a resposta disso. – ela sorriu, sacana, beijando os lábios do ruivo de leve. – Mas, 

seja qual for a questão, o fato é que não gosto de como ela está agindo. 

– Nem eu. Kat é uma garota legal e minha chefe. Nós nos vemos todos os dias. 

– Talvez devêssemos conversar com ela, diretamente. Numa boa. 

– Se ela parar para nos ouvir... 

– Vamos convidá-la pra um jantar. – Fleur disse, aconchegando-se ao peito de Bill. – Um jantar 

entre amigos. Não vamos deixá-la recusar. 

– É. Foi apenas uma noite, estávamos bêbados. – o ruivo suspirou, abraçando Fleur contra si. 

– Só quero que as coisas voltem a ser como eram antes. – disse e duvidou das palavras no mesmo 

momento em que elas saíram de sua boca. 

 

– Eu agradeço de verdade o convite, mas... 

– Não foi um convite. Foi uma intimação. – Fleur refutou, o rosto sério. – Se precisar que eu 

envie um mandado para a sua casa, posso fazer isso. Tenho alguns cunhados no Ministério. 

– Fleur, eu prometi a uma prima que ajudaria com... 

– Katie. – a loira se inclinou sobre a mesa de Bell, sua testa franzida. – Eu estou te avisando 

do jantar com uma semana de antecedência. Você está me dizendo que já tem planos? 

– Eu... Eu... 

– Achei que éramos amigos. 

– Nós éramos! Somos! – suspirou ao ver a expressão dura de Fleur se dissolver em um olhar 

amuado. 

– Então? É só um jantar... Vamos sentar e conversar. Nenhum de nós quer continuar... desse 

jeito. 

Katie sorriu e balançou a cabeça. Tinha que admitir que gostava da atitude de Fleur. Eram 

amigos, afinal. Eram amigos há meses. 

– Está bem. Sexta-feira, 20h. Eu vou. 

Só o sorriso satisfeito que se abriu no rosto de Fleur fez com que ter cedido valesse a pena. 

 

Katie aparatou um pouco insegura. O som do mar preencheu seus ouvidos de um jeito familiar. 

Olhou para o chalé e uma mistura de apreensão e excitação contorceu seu estômago. Respirou fundo 

e começou a andar em direção à porta. Antes que batesse, Bill a abriu. 

– Oi. – falou, tentando soar o mais descontraída possível. 
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– Oi. – ele riu do susto dela enquanto dava passagem. – O detector avisou... – explicou ele, 

apontando para uma pequena antena sobre a porta. 

– Ah, claro. – Katie assentiu, passando para a sala. Um rubor instantâneo lhe subiu ao rosto. 

Como ela poderia ficar à vontade naquela sala? 

– Fleur ainda está finalizando algumas coisas, mas não demora. Você bebe algo? – perguntou 

Bill. – Vinho? 

– Não. – respondeu Katie apressadamente. – Quero dizer, não agora, estou bem. 

– Ok. – disse ele sorrindo. 

– Olá! – disse Fleur, aparecendo à porta. – Tudo bem? 

– Oi, Fleur. – sorriu Katie. 

– Nada de vinho tinto, hem, sr. Weasley. – riu ela, voltando para a cozinha. 

Katie ficou rubra novamente, mas sorriu. 

– Bill? Amor? Você pode terminar de preparar as coisas lá fora? – pediu Fleur, momentos 

depois, enquanto o barulho de panelas vinha da cozinha. Katie inspirou e sentiu um cheiro delicioso. 

Acompanhou Bill até a porta da cozinha. 

– Poxa, Fleur, isso cheira deliciosamente bem! – elogiou observando enquanto Bill pegava 

pratos e talheres. 

– Merci. – sorriu Fleur, voltando-se para ela. Ela pegou uma colher, mergulhou na panela e foi 

até Katie – Prove. 

Katie inclinou a cabeça e Fleur levou a colher até sua boca. Era delicioso. 

– Humm, é bouillabaisse, não é? – perguntou enquanto Fleur voltava ao fogão. 

– Isso. – disse a loira. 

– Serviram em Hogwarts, no Torneio... – disse Katie, pensativa. Alicia havia adorado o prato. 

– Sim, é bem famosa. Mas a minha é, com certeza, mais gostosa. – disse Fleur com um relance 

de sua pose adolescente. 

Katie riu. 

– Tenho que concordar. 

– E então, meninas, o que falta? – questionou Bill voltando à cozinha. 

– Apenas os copos. – disse Fleur – Ajude-o, por favor, Katie. Vou logo atrás. 

O céu estava incrivelmente lindo e era uma noite quente. Bill havia preparado a mesa na areia 

e Katie logo se livrou das sandálias. A sensação da areia sob seus pés era deliciosa. 

A mesa estava iluminada por velas e pela lua clara. Quando todos se sentaram, Bill encheu as 

taças com vinho branco e todos se serviram. 

– Olha, Fleur, eu tenho que admitir: se alguém me dissesse que Fleur Delacour cozinhava, eu 

riria. – brincou Katie logo após tomar sua primeira colherada. 

Fleur riu. 

– A Delacour, querida, mal sabia fazer um chá! Agora a Weasley... Faça um intensivo com 

Molly e quero ver não aprender. – explicou ela, fazendo Katie rir. 

– E esse lugar é lindo! – a morena acrescentou, olhando em volta. 

– Acredita que comprei do Edward? – perguntou Bill em tom de piada. 
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– Não... Ed Morrison? 

– O próprio. – confirmou Bill com uma gargalhada. 

– O que tem o Edward? – perguntou Fleur tomando um golinho do seu vinho. Bill gargalhou 

ainda mais enquanto Katie meneou a cabeça. 

– Ed é obcecado por Katie! – falou ele para a esposa. – Uma vez ele teve uma crise de asma 

porque ela deu um beijo de agradecimento no rosto dele. 

Os três riram. 

– Parece que era dos pais dele ou algo assim. – disse Bill finalmente. 

Depois de comer, os três ficaram por alguns minutos fitando o céu e bebericando o vinho. Eram 

tantas estrelas! Katie só se lembrava de um céu assim em Hogwarts. Sentia-se tão mais tranquila 

agora. Que bobagem achar que uma loucura de bêbados pudesse acabar com a amizade deles. 

– Ei, vamos dar um mergulho? – sugeriu ela olhando as ondas baterem. 

– Ah, não, nem pensar. Está tarde. – disse Bill, recostado em sua cadeira. Sua taça esvaziara 

e ele estava se servindo de novo. 

– Ah, anda, vamos! – Katie insistiu, lançando um olhar suplicante à Fleur. A loira cedeu mais 

rápido. 

– Anda, vem! – Fleur tirou a taça das mãos de Bill e o puxou pelo braço. Katie pegou o outro 

braço e logo os três corriam em direção ao mar. 

Katie se afastou deles e correu para mergulhar. Sentiu a água gelada em seus pés, mas 

continuou correndo mesmo assim, então saltou. A água a envolveu de um jeito súbito e ela emergiu, 

tremendo. Atravessou a quebrada das ondas e avançou para o alto mar, a água fria ficando mais morna 

a cada braçada. 

– Vocês são loucas! – Bill afirmou, alcançando a morena logo depois, junto com Fleur. 

– Aposto que você trouxe sua varinha, não estamos correndo risco nenhum. – a loira disse, 

aproximando-se do marido e apalpando-o. 

– Eu trouxe a varinha, mas não é o que você está segurando. – ele replicou, fazendo Fleur 

corar e Katie rir gostosamente. 

– Boboca! – ela exclamou, afundando o marido. 

Bill se desvencilhou, mergulhando mais fundo, e a próxima coisa que Katie sentiu foi um forte 

puxão no pé, sugando-a para baixo. Experimentou abrir os olhos debaixo d'água e eles não arderam. 

Pôde ver as silhuetas de Bill e Fleur com uma clareza quase mágica. Os cabelos claros de Fleur 

pareciam quase brancos, flutuando ao redor dela com um brilho perolado. E os olhos de Bill pareciam 

feitos da mesma matéria do mar – aquela água difusa e cheia de vida. Katie sorriu, sem se conter, e 

finalmente emergiu para sugar ar. 

– Tudo bem? – Fleur perguntou, surgindo ao lado dela. 

– Tudo ótimo. – Kat sorriu-lhe ternamente. – Obrigada por ter insistido. Valeu muito a pena ter 

vindo. 

– O prazer é meu. Kat, nós realmente... Você, sabe, é especial. – ela sussurrou, tocando os 

cílios úmidos de Katie com a ponta dos dedos. Uma carícia tão intrinsecamente delicada que fez a 

morena suspirar. 
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– Ok, acabamos com o momento sentimental? 

– Seu insensível! – Fleur esguichou água no marido, fazendo-o rir. 

– Olha essa lua! – Katie exclamou ao olhar para cima, maravilhada, completamente tomada 

pela lua cheia e vibrante no céu. 

– Acredite, eu sinto essa lua. – o ruivo murmurou, atraindo os olhos de Katie de volta para ele. 

Sua voz soara pesada como Katie nunca tinha ouvido. 

Estavam próximos e Katie não pôde evitar passar um braço pelo pescoço de Bill e tocar-lhe as 

cicatrizes com a ponta dos dedos. Nunca havia pensado no que elas significavam. No quanto ele tinha 

sido afetado. Fleur também se aproximara das costas do marido, envolvendo a cintura dele com as 

pernas, debaixo d'água, para que se mantivessem juntos no enlevo do mar. Ela enterrou o rosto no 

pescoço dele, em um gesto explícito de ternura, como se pudesse protegê-lo. 

Mais tarde, Katie não saberia dizer por que tinha feito aquilo, por que tinha parecido tão natural 

fazê-lo. Mas o fato foi que, naquele segundo, não viu problema algum em esticar o pescoço e beijar as 

cicatrizes naquele rosto másculo, arrastando os lábios pela pele salgada. Quando se deu conta, havia 

seguido uma trilha até o pescoço, onde sua boca encontrou o rosto de Fleur. Em poucos segundos, 

havia sal e saliva disputando território entre os lábios famintos dos três e já não importava a lua no céu 

ou as ondas no mar. O mundo diminuiu, como uma câmera fazendo um close, até que toda a existência 

se resumisse aos três. 

Katie finalmente se afastou um pouco e os três se encararam por alguns segundos. Por fim, 

ela suspirou e sorriu. Foi o suficiente. Fleur soltou-se de Bill e a enlaçou pela cintura; o vestido branco, 

fino e molhado que a loira usava era uma barreira irrisória. Katie se entregou àquela fome dentro dela, 

sorveu os lábios de Fleur como se fosse a última sensação que sentiria. Sentiu a mão de Bill segurá-la 

e a opressão momentânea da aparatação. Agora estavam no quarto e sua boca ainda estava na de 

Fleur. Sentiu que Bill beijava-lhe o pescoço, segurando seu cabelo de forma possessiva. De repente, 

as mãos dele deslizaram pelo seu corpo e abriram o botão do seu jeans. Ele desceu o zíper e ela sentiu 

a mão dele na renda de sua calcinha. Aquilo a instigou e ela baixou uma das alças do vestido de Fleur, 

beijando-lhe o ombro. Viu a loira jogar a cabeça para trás, expondo o pescoço alvo ao bel prazer de 

Katie. Ela arfou quando a mão de Bill perpassou a barreira de sua calcinha, tocando-a de forma 

obscena, deliciosamente obscena. Ela expôs os seios de Fleur, acariciando-os, sorvendo-os, tentando 

absorver toda aquela textura, aquele sabor – perdeu-se ali por muito tempo. Apenas quando as carícias 

de Bill ficaram insuportavelmente delirantes, ela parou, somente para gemer de encontro ao pescoço 

de Fleur. 

Com um aceno de varinha, Bill livrou os três das roupas. Agora Katie sentia os dois corpos 

colados ao seu. Quando deu por si, estava na cama. Bill puxou-a para si, deitados de lado sobre os 

lençóis, e beijou-lhe a boca, enquanto apertava com força sua coxa. Atrás de Katie, Fleur tocava-lhe o 

sexo, fazendo com que ela gemesse. Mordeu o pescoço de Bill quando Fleur penetrou-a subitamente. 

Sentia a respiração ofegante da mulher atrás dela, o membro pulsante dele de encontro à sua pelve, e 

os dedos de Fleur penetrando-a repetidamente. Sua cabeça rodou em um turbilhão de excitação. Então 

sua mão tateou até encontrar o membro quente de Bill e começou a percorrê-lo. O ruivo gemia baixinho 

de encontro aos gemidos dela. Logo estava tão perto do orgasmo que mal podia respirar. 
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Abriu os olhos para ver o rosto afogueado de Bill à sua frente e os fechou novamente quando 

Fleur chegou a um ponto particularmente sensível. Foi virada na cama, deitando-se de costas, e Fleur 

beijou sua barriga, deslizando os lábios até substituir os dedos por sua boca. Katie gemeu alto. Bill 

começou a beijar seus seios, mordendo-os levemente cada vez que Katie gemia. Sentiu seu corpo 

arquear antes de desabar naquela explosão interior, cravando suas unhas nas costas de Bill e a outra 

mão nos fios loiros de Fleur. Antes que pudesse terminar de recuperar o fôlego, entretanto, Fleur puxou-

a de lado novamente, para um beijo. Katie sentia a pele da loira tremer sob suas mãos, e foi com ânsia 

que tateou pelo corpo dela até chegar entre suas pernas. Foi com um tipo de prazer diferente que ouviu 

a loira gemer e sentiu as mãos dela agarrarem-se ao seu pescoço. Enquanto isso, Bill beijava sua nuca. 

Arqueou os quadris para ele como um convite e ouviu o gemido rouco quando ele a penetrou. Ouvia 

os dois gemendo; seus dedos percorriam Fleur, e Bill a preenchia de um jeito quase rude. E, naquele 

momento, prazer e poder circularam pelo seu sangue como uma coisa só. Foi quase impossível não 

gritar quando chegou ao orgasmo novamente. 

 

Katie demorou apenas alguns instantes para se localizar. Dessa vez não havia uma enxaqueca 

monstruosa rugindo em seu cérebro, nem o gosto amargo de álcool passado em sua língua. Não, dessa 

vez sentia-se bem, anormalmente bem. Não que não sentisse algumas dores. Pôde notá-las ao se 

esticar na cama; a ardência nos lábios, o cansaço na coluna, a vibração entre as coxas. Ah, senti-a tão 

bem! 

Respirou fundo o cheiro de sal e sexo impregnado nos lençóis e em sua pele e finalmente se 

sentou no colchão, lançando olhares exploratórios pelo quarto. Bill e Fleur não estavam ali, mas, 

apurando os ouvidos, podia escutar ruídos familiares vindos do andar de baixo. Agradeceu 

mentalmente a ausência dos dois quando tocou seu cabelo, emaranhado e endurecido pela água do 

mar. 

Era verdade que ainda estava confusa, um pouco tonta de sono e definitivamente bêbada com 

endorfinas orgásticas, mas, por enquanto, não sentia necessidade de sair correndo, nem sentia 

vergonha, nem sentia nada que não fosse uma satisfação quase doída na boca do estômago. A única 

coisa de que precisava era de um banho. Então sorriu quando detectou a toalha macia flutuando à 

porta do banheiro, como se lhe acenasse. 

O banho em si foi uma delícia torturante à parte – ensaboar-se até seu corpo estar coberto com 

aquela espuma que tinha o cheiro de Bill, lavar os cabelos com a loção que possuía o perfume suave 

que exalava dos fios louros de Fleur. Cada gesto, uma recordação vívida. Cada cheiro e toque e textura 

estavam firmemente tatuados em sua memória. Secou-se devagar e voltou ao quarto para procurar 

suas roupas. Deviam estar molhadas e salgadas, mas daria um jeito. Exceto que elas não estavam lá. 

Nem no chão, nem na cama, nem sobre nenhuma cadeira. Katie mordeu o lábio, pensando se deveria 

descer enrolada na toalha. Não era como se seu corpo ainda fosse um mistério para eles, mas... 

Voltou ao banheiro e roubou o roupão azul escuro pendurado ao lado do boxe. Era de Bill, com 

certeza, porque era enorme e a engoliu como um abraço de urso. Por mais que apertasse o nó na 

cintura, ele continuava frouxo e caindo no ombro. Mesmo assim, foi o melhor que pôde arrumar e 

desceu as escadas segurando o tecido grosso contra o corpo. 
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– Bom dia. – disse, baixinho, parada à porta da cozinha. 

– Bom dia! – Fleur virou-se para ela, seu sorriso iluminando o cômodo mais que o sol matinal. 

A loira usava uma grande camisa branca, que lhe caía até as coxas e tinha o logo das Harpias de 

Hollyhead estampado no peito. Seu cabelo comprido estava enrolado no alto da cabeça e preso com 

um lápis. Katie nunca a vira tão linda. 

– Está com fome? – Bill perguntou, do fogão, despenteado e feliz como uma criança. Usava 

apenas uma samba-canção verde. Será que ele nunca usava camisa dentro de casa? Não que ela 

estivesse reclamando... 

– Estou morrendo de fome. – respondeu, sorrindo. – Peguei o roupão emprestado porque não 

achei minhas roupas. 

– Estão lavando. – explicou Fleur. 

– E o roupão ficou ótimo em você. 

– Fica caindo. 

– Ficou mais que ótimo em você. – Bill emendou. Fleur riu, cutucando as costelas de Bill com 

a ponta de uma colher de pau. 

– Safado! 

– O que foi? Eu disse o mesmo sobre você com essa camisa... – ele replicou, puxando a mulher 

pela cintura e mordendo-lhe de leve o pescoço. 

Fleur esperneou um pouco e escapou dos braços dele, se aproximando de Katie. 

– O que você quer comer? – a loira questionou, segurando o cinto do roupão de Katie de um 

jeito que era quase uma promessa, quase uma ameaça. Katie teve de usar todo seu autocontrole para 

não responder, de imediato: você. 

– Eu... hm, panquecas? 

– Você sabe fazer? 

– Sei, sim. 

– Ótimo, porque minhas especialidades acabam em torradas francesas. – Fleur sorriu e se 

afastou um pouco. – Vou pôr a mesa. 

– Eu te ajudo com os ingredientes. – Bill se ofereceu. 

Logo os três estavam rodopiando pela pequena cozinha, misturando e bagunçando farinha, 

leite, beijos e músicas cantaroladas. 

– Quais são seus planos para hoje, Kat? 

– Bom, pensei em dormir. E depois, hm, dormir. – respondeu para Bill. 

– Nossa, o que foi que você andou fazendo que te deixou tão cansada? – Fleur questionou, um 

sorriso malicioso curvando seus lábios rosados. 

– Acho que a pergunta certa seria o que andaram fazendo comigo. – a morena replicou, fazendo 

Bill rir. 

– Olha, não é o maior programa do ano, mas nós vamos almoçar na casa dos meus pais. Vai 

estar todo mundo lá, inclusive o pessoal que você conhece. George, Angelina, Harry, Ron. Por que 

você não vai com a gente? 
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– Ah, Bill... eu não acho que... – engoliu em seco, balançando a cabeça. – É um programa de 

família. 

– Kat, acredite, nesse caso a família é tão grande que ninguém mais tem certeza de quem faz 

parte e quem não faz. 

– Correção, querida. Qualquer um que apareça para almoçar à mesa de Molly Weasley faz, 

automaticamente, parte da família. 

– Ou isso. – Fleur cedeu, sorrindo. 

– Mesmo assim... 

– Por favor, Kat. Sempre acaba rolando uma partida de quadribol depois da sobremesa, e meu 

time precisa desesperadamente de um artilheiro decente. Percy tenta, mas se manter na vassoura já é 

um desafio e tanto para ele. 

– Quadribol, é? 

– Com Harry, Angelina e George. Vai ser como estar de volta a Hogwarts. 

– Você é um manipulador, Bill Weasley. 

– E dos bons. – Fleur concordou, lançando um olhar enviesado para a própria aliança. Bill 

revirou os olhos e Katie riu. 

 

– Você avisou sua mãe, não é, Bill? – perguntou Katie um pouco antes de aparatarem. 

– Ahm... 

– Ah, Bill! Não vou aparecer sem avisar em um almoço de domingo! 

– Mon amour. – falou Fleur pegando a mão dela. – Não se preocupe. 

Katie revirou os olhos e então aparataram. Ela nunca havia ido à Toca, mas sua primeira 

impressão foi ótima. Lembrava-lhe a casa antiga de seus pais. Molly sempre fora muito simpática e 

pareceu ainda mais feliz em ter outro convidado para o almoço. 

– Ora, venham, venham! – chamou ela, entrando na casa. – Harry já está aí, George e Angelina 

devem estar vindo logo. 

– Katie! – exclamou Harry assim que ela entrou. Ele estava na mesa devorando bolinhos, mas 

levantou-se com um sorriso quando a viu. Ele lhe abraçou e beijou-lhe o rosto. 

– Que ótimo te ver, Harry! – exclamou ela, beijando o rosto dele. 

– Ei, Bell! 

Ela olhou para a porta e viu Ron chegando, cumprimentou-o também. Enquanto todos se 

cumprimentavam, Molly indicou um lugar para ela se sentar. Fleur se sentou de um lado dela e Bill do 

outro, próximo a Harry. Imediatamente os dois engataram um assunto de quadribol. Katie participava 

eventualmente, mas também tentava soar simpática com Molly e Fleur que falavam sobre o emprego 

em Gringotes. 

Logo estavam todos sentados à mesa, jogando conversa fora, bebendo cerveja amanteigada 

e relembrando Hogwarts. Quando George, Angelina e o sr. Weasley se juntaram a eles, ficou ainda 

mais animado. Há muito tempo Katie não se sentia tão bem. 

– E o Oliver, pessoal? – perguntou Angelina em certo momento. – Alguém tem tido notícias 

dele? 
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– Ele está bem. Ele... – nesse exato momento a mão de Bill deslizou por sua coxa e Katie 

gaguejou levemente. – Ele está treinando bastante. 

Quando todos se distraíram novamente, ela olhou para Bill de forma inquisitiva. Bill continuava 

com as carícias e apenas sorriu. 

– O que foi? – perguntou ele inocentemente. 

Katie não conseguiu evitar sorrir de volta. 

O almoço foi delicioso e, quando todos terminaram, o clima ficou mais calmo. Aos poucos, 

todos foram indo para a sala, exceto Katie, Fleur, Bill e Ron que ainda travavam uma forte discussão 

sobre se valia ou não a pena voltar a importar o pó peruano de escuridão instantânea. 

Fleur perdeu bons segundos observando as expressões que Katie fazia, até que, por fim, seus 

olhares se encontraram e as duas se perderam nos olhos uma da outra. Ron saiu da cozinha e 

nenhuma das duas percebeu até que Bill pigarreou. 

– As moças – ele se inclinou para falar com elas – querem uma cama? 

– O rapaz – devolveu Katie – vem junto? 

– Depende do quanto eu ganho com isso. – falou ele parecendo desinteressado. 

– Depende – sussurrou Fleur – do quanto você aguenta. 

Os dois se beijaram exatamente em frente a Katie. 

– Ei, ei, vamos respeitar o ambiente. – brincou ela, separando-os. 

– Pobrezinha, amor – falou Bill em um tom baixinho –, ela está com inveja. 

– Que nada, Bill. – falou Fleur fingindo-se irritada. – Eu acho que ela tem uma queda por você. 

– Ou por você... – sugeriu ele. 

– E então, moça – sussurrou Fleur em seu ouvido –, qual a resposta? 

– Essa resposta – a voz de Katie falhou quando os lábios de Fleur tocaram seu pescoço – custa 

muito caro. 

– Quão caro? – sussurrou Bill do outro lado. 

– Preço em negociação. 

– Eu pago cinco orgasmos. – ofereceu Fleur, beijando-lhe o canto da boca. 

– Eu pago oito. – disse Bill, repetindo o gesto, com sua mão deslizando pela perna de Katie. 

– Ei, Bill! – gritou a voz de Ron, da sala. – Vem cá! 

Bill sorriu e levantou-se. 

– Ei, rapaz. – falou Katie quando ele chegava à porta – Negócio fechado, mas pagamento 

compartilhado. 

Ele riu. 

– Venham para a sala. Manteremos a cozinha segura. – disse. 

Os três riram antes de se juntar aos outros. 

 

Quando aparatou na porta de casa, Katie Bell estava fazendo muito esforço para não 

cantarolar. Destrancou a porta assoviando e nem mesmo a visão do seu apartamento caótico lhe 

desanimou. 
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– Vou dar um jeito nisso aqui ainda hoje. – falou, apoiando o pote que Molly havia mandado. 

Tão logo havia lhe dito que morava sozinha, a senhora havia preparado uma quantidade exorbitante 

de empadão de carne para ela. Sorriu novamente. 

Subiu as escadas e chegou ao seu quarto. Tirou os sapatos, a blusa, o jeans, e se jogou na 

cama. Ficou alguns segundos de olhos fechados, saboreando flashes da noite anterior. Reparou que 

havia uma impressão perfeita de dedos em sua coxa esquerda e, logo acima dos seios, uma mancha 

arroxeada. Sorriu, sentindo-se feliz, mas o sorriso foi morrendo aos poucos. 

“Você sabe como você é, Kat.” 

A voz de Alicia em sua cabeça parecia preocupada. 

Talvez estivesse se metendo em uma enrascada. Isto tudo era muito divertido e tal, mas... 

“Eles são casados.” 

Suspirou. Eles eram casados. Não tinha jeito de isso terminar sem alguém se magoar, tinha? 

Ora, era apenas diversão. Ninguém estava traindo ninguém. Então, como poderia haver algum 

problema? 

“Eles são casados.” 

Mas e daí? Ela não estava mesmo querendo casar com ninguém. 

“Você se sente só. E se você se apaixonar?” 

– Estou assim faz um bom tempo. – falou em tom de desafio. – Sei me cuidar, sei ficar bem. 

E, num ímpeto, levantou-se e começou a recolher a roupa suja. Apontou a varinha para o rádio 

e logo começou a soar música por todo o apartamento. Amanhã pensaria nisso. Hoje só queria se 

sentir bem. 

 

Bill desencaixou o vinil do gramofone, delicadamente, e procurou pela capa correspondente, 

para guardá-lo. 

– A Guerra dos Cem Anos ainda está rolando nesse gramofone... – Fleur disse, sorrindo, ao 

ver Bill guardar o vinil francês e encaixar um inglês no aparelho. 

– Não. – ele balançou a cabeça e voltou-se para a mulher – É uma convivência pacífica. 

– Nas últimas semanas, pelo menos. – Fleur assentiu e se aproximou quando seu marido lhe 

estendeu a mão. As notas do disco começavam a reverberar, suaves. 

 

Something in the way she moves 

attracts me like no other lover... 

 

Bill puxou Fleur para si, uma das mãos deslizando para suas costas, enquanto a outra se 

entrelaçava aos dedos dela. Começaram a se mexer devagar, ao ritmo da canção. 

– Eu não estava sendo muito paciente com você. Me desculpe. 

– Eu também não estava tentando ser compreensiva... 

– Nunca duvidei da sua competência, você sabe... É só que, todos os dias, todos aqueles cofres 

cheios de magia negra e maldições... Eu não posso perder você. 
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– Você não vai. – a loira recostou a cabeça no peito de Bill e respirou fundo aquele cheio 

másculo, denso. – Nada de ruim vai acontecer, não mais. 

– Vou tentar acreditar nisso. 

 

Something in the way she woos me. 

I don't wanna leave her now, 

you know I believe and how... 

 

– Estou feliz de termos voltado... sabe, a sermos nós. Como antes. – Fleur disse, baixinho. 

– Eu também, ma cherie. Eu também. 

 

Somewhere in her smile, she knows 

that I don't need no other lover. 

Something in her styler that shows me... 

I don't wanna leave her now, 

you know I believe and how... 

 

– O que você acha que mudou? 

– Hm? 

– Entre nós... 

– Fleur... – Bill suspirou, beijando-lhe os cabelos, sem saber realmente como responder àquilo. 

– Foi ela, não foi? Katie mudou tudo. 

– Eu... – o ruivo segurou o queixo de Fleur entre os dedos e ergueu sua cabeça, fazendo seus 

olhos se encontrarem. – Sim, eu acho que foi ela. Apesar de não fazer ideia do que isso significa. 

– Eu também não. 

– Acha que devíamos parar? 

– Você quer parar? – Fleur questionou e suspirou. Seus dedos correram a camisa macia que 

Bill usava, puxando-a até descartar a peça sobre o chão da sala. – Não estamos fazendo nada de 

errado... 

– Não. Não somos crianças... – Bill concordou, descendo o zíper frontal do vestido de Fleur e 

fazendo-o deslizar por aquele corpo delgado até se amontoar no assoalho. – Sabemos lidar com as 

nossas escolhas. 

– Estamos apenas aproveitando... Tem sido... divertido. 

– Sim, divertido. – os lábios dele desceram pelo pescoço curvilíneo de Fleur, fazendo-a ficar 

arrepiada. Sentiu a pele dela se agitando sob seus dedos e gemeu, excitado. 

– Bill... 

– Hm? 

– Baise-moi. 

– Oui. 
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You're asking me will my love grow. 

I don't know, I don't know. 

Stick around now, it may show. 

I don't know, I don't know... 

 

Capítulo III 

 

Fleur mastigou os brócolis e percebeu que tinham com uma consistência desagradável. Havia 

comido metade de seu peixe e nenhuma palavra cruzara a mesa. 

– O peixe está ótimo. – elogiou Bill. 

– Obrigada. – ela sorriu. Tentou imaginar qualquer outra coisa para acrescentar, mas não soube 

o quê. 

Outra metade do peixe. Todos os seus brócolis. Silêncio. Bill se serviu de mais suco. 

– E então, como foi o trabalho hoje? 

– Foi bem, normal. – respondeu Bill servindo-se de mais peixe. Ele pensou em alguma coisa 

para contar, mas não achou nada. 

Terminaram de jantar com aquele silêncio pesando sobre eles. Afinal, o que estava havendo? 

Só quando Bill fez um comentário foi que Fleur compreendeu. 

– Katie mandou oi. – disse ele. – Ela te procurou, mas não te achou no banco hoje. 

Fleur bebeu seu suco com gosto de epifania. Katie. 

– É. Eu tive que levar os relatórios para o Ministério. A parte chata. – disse. 

Era isso. A ausência de Katie pesava sobre eles. Era como se fossem um grupo de 

engrenagens. Como funcionavam antes? Sentiu falta das risadas constantes de quando ela estava com 

eles. Falta daquele Bill sacana, descontraído. Falta de se sentir uma adolescente. Conversavam por 

horas, os três. Por que agora não conseguiam? Dois não são três. 

Aquilo estava ficando meio assustador. Nas últimas três semanas, Katie estivera sempre ali. 

Passou os sábados e domingos, veio pelo menos duas vezes durante a semana. E se ficassem 

habituados demais àquilo? Passado o frenesi de excitação, estavam usufruindo cada vez mais da 

companhia um do outro. Fleur estava aprendendo cada vez mais sobre Katie, e até coisas sobre Bill 

que ela nem imaginava. E se... e se não conseguisse mais ficar sem ela? 

– Chamei Katie para jantar amanhã. – anunciou Bill, baixando os talheres. 

– Que bom. Ela vem? 

– Vem, vem sim. – Bill recolheu os pratos e se levantou. 

Fleur continuou na cadeira, estagnada, tentando entender aquele frio na barriga. 

“Katie vem amanhã.” 

Então a campainha tocou. 

 

Katie estava deitada no sofá ouvindo as músicas que tocavam na Rede Radiofônica Bruxa. 

Estava desanimada. Seu estômago reclamou, mas ela teve preguiça de cozinhar qualquer coisa. Que 

tédio. Não tinha nada para fazer. 
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Lembrou-se de que tinha um pacote de feijõezinhos em sua bolsa e foi buscá-los. A casa 

parecia tão silenciosa sob a música... 

Sentou-se de novo no sofá com os pés para cima, engolindo vários feijõezinhos juntos, 

misturando sabores aleatórios. Era quase irritante ficar ali naquele apartamento nos últimos dias. 

Depois de se divertir tanto com Fleur e Bill, a quietude opressora daquele amontoado de coisas inúteis 

era insuportável. Não estava com um pingo de sono. Pensou em um ir a algum lugar, mas não estava 

a fim de beber sozinha e receber cantadas idiotas a noite toda, então não iria a um bar. Chegou à 

conclusão de que não tinha um lugar para ir. 

Tocou uma música que ela detestava no rádio, Katie esticou a perna e o chutou. Ele caiu no 

chão com um crash e a música parou de tocar. 

Bom, ela tinha um lugar para ir... 

Levantou-se, pegou sua capa, uma garrafa de vinho que havia comprado e saiu. Hesitou antes 

de aparatar. E se estivesse sendo muito inconveniente? Pensou em voltar para casa, mas, naquele 

dia, pelo menos naquele dia, não. E então aparatou. 

O cheiro da brisa do mar, agora tão familiar, impregnou seus pulmões. Caminhou apressada e 

bateu à porta do chalé. 

Foi Fleur quem veio abrir. 

– Boa noite. – disse Katie estendendo a garrafa de vinho. 

Fleur apenas sorriu e lhe deu passagem. 

 

– Então você está dizendo que prefere bater uma pro Melroy a beijar a Parkinson de língua? 

– Estou dizendo que prefiro bater uma para todos os duendes daquele banco a beijar a 

Parkinson de qualquer jeito. – Katie afirmou, resoluta. 

– Certo, parece que não precisamos nos preocupar com essa, Bill. – Fleur disse, fingindo riscar 

um nome de uma lista. 

– É, mas talvez devêssemos começar a nos preocupar com os duendes. – ele respondeu, 

fazendo Katie rir. 

A garrafa de vinho que Katie havia levado para eles jazia vazia aos pés do sofá. Por sorte, o 

casal Weasley parecia ser dono de uma adega inesgotável e outra garrafa já fora aberta. Agora 

estavam todos no sofá, mais altos que o voo de um dragão, enquanto um disco do David Bowie 

rodopiava no gramofone. Katie estava sentada em uma ponta do sofá, com a cabeça de Fleur no colo. 

Os pés da loira estavam apoiados sobre as pernas de Bill, sentado na ponta oposta. Uma de suas 

músicas favoritas começou a tocar e ela parecia ainda mais adorável na voz grave do ruivo. 

– I wish you could swim like the dolphins, like the dolphins can swim. Though nothing, nothing 

will keep us together, we can beat them, forever and never. We can be heroes, just for one day... 

– Ok, ok. – disse Katie, piscando para desviar sua atenção do que Bill cantava e tocando os 

fios loiros de Fleur. – É minha vez. 

– Manda. – falou Bill bebendo mais um gole da garrafa em suas mãos. 

– Com que homem o sr. Weasley... – falou a morena apontando para ele. – O senhor iria para 

a cama? 
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Bill cuspiu o vinho. 

– Nenhum! – respondeu, limpando a boca com as costas da mão enquanto as duas mulheres 

caíam na gargalhada. 

– Tem que responder um. – disse Fleur, mexendo as pernas. 

Ele pensou por um momento. 

– Hum... Sei lá. – Bill desviou os olhos delas, parecendo incomodado. – Viktor Krum, talvez. 

– Krum? – perguntou Katie rindo. 

– Tinha que dizer alguém, não? – justificou ele. 

– Tudo bem! Gosto é gosto, mon amour. Não estamos julgando. – Fleur disse, se esforçando 

para conter o riso.  

 

I will be king 

And you, you will be queen. 

Though nothing will drive them away, 

We can beat them, just for one day. 

We can be heroes, just for one day. 

 

A voz de David Bowie continuava a ecoar pela sala e pareceu inspirar o ruivo. 

– Está bem, agora sou eu. – Bill mudou de assunto abruptamente. – O que vocês quiseram 

fazer e nunca fizeram? 

– Ganhar o Torneio Tribruxo. – Fleur disse, brincando com o botão da própria camisa. – Perder 

para um menino de 14 anos e para o queridinho do meu marido foi bastante humilhante. 

– Viajar o mundo com a Alicia. – Katie disse as palavras antes de medi-las. 

– Quem é Alicia? – Fleur se ergueu e franziu a testa, usando um tom de voz que, para Katie, 

era praticamente desconhecido. 

– Ela é... Ela era... Minha melhor amiga. Eu a perdi na Batalha de Hogwarts. 

Os três ficaram em silêncio por alguns segundos. 

– Viajar o mundo? – perguntou Fleur. 

– É. – respondeu Katie em sua voz de bêbada. – Viajar o mundo. 

Os Weasley esperaram para ver se ela falava algo mais, mas ela apenas pegou a garrafa da 

mão de Bill e tomou um gole. 

 

And you, you can be mean. 

And I, I'll drink all the time! 

'Cause we're lovers, and that is a fact. 

Yes, we're lovers, and that is that. 

 

- Você não pensa mais nisso, não é? – Fleur questionou, a testa franzida. – Porque, bom, agora 

você tem... 

– O que? – falou Katie, de repente. – O que é que eu tenho, Fleur? 
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Novamente todos ficaram em silêncio. Katie olhou de um para o outro e então ao redor, 

absorvendo devagar todo aquele contexto. Aquele casal, aquele chalé. Gostava de estar ali – 

ultimamente era seu lugar preferido no mundo. E embora Katie mal pudesse pensar em um jeito 

coerente de perguntar o que queria saber, precisava saber. Precisava saber se eles se sentiam como 

ela se sentia. Precisava saber se estava mesmo ok aparecer ali no meio da noite, sem ser convidada. 

Precisava saber se estava ao lado deles ou entre eles. Precisava saber. 

- O que... o que diabos estamos fazendo aqui? 

– Como assim? – quebrou Bill. – Estamos aqui, bebendo... 

– Estou falando da gente. – falou Katie. – Literalmente da gente, como pessoas, grupo, trio... 

ativos sexualmente. 

Todos gargalharam, foi difícil parar. 

– Ativos sexualmente? – perguntou Bill quando retomou o fôlego. 

Fleur ainda ria, seu rosto alvo completamente vermelho. Ela esticou o braço, passou a mão 

pela nuca de Katie e puxou-a para si, beijando delicadamente seus lábios. 

– Ó. – Katie apontou para Fleur quando ela a soltou. – É disso que estou falando. 

E todos riram de novo. 

– Transamos, Katie! Não use eufemismos. – Fleur disse e algo dentro de Katie perdeu um 

pouco de calor. 

Sabia que estavam meio bêbados e que Fleur não medira as palavras. Mas é que dito daquele 

jeito tudo parecia tão... barato. E vulgar. Certo, eles tinham transado em uma noite de bebedeira e 

pouco bom-senso, mas, apesar disso, sexo para Katie nunca fora algo leviano. Sabia, em algum lugar 

dentro dela, que dormir com Bill e Fleur não tinha sido um feito tão aleatório. Sentia-se atraída por eles 

há meses e gostava mais dos dois do que tinha se dado conta. Então sim, talvez ela tivesse sido 

promíscua e tudo aquilo entre eles fosse barato e vulgar. Mas talvez não.  

– Transamos. – Katie confirmou, bebendo um longo gole do vinho. – Quantas vezes? 

Sinceramente, não me lembro mais. Transamos a primeira vez porque estávamos bêbados. Transamos 

a segunda vez porque a primeira foi boa. Transamos mais uma vez porque... Bom, eu não faço a menor 

ideia. Por que você não me explica? 

Fleur abriu a boca, mas nenhuma palavra se formou. 

– Por que, diabos, ainda estamos transando? – Katie questionou e riu. – Se você não sabe 

responder, Fleur, talvez seja você quem está usando eufemismos. Seja como for, acho que está claro 

que nenhum de nós faz ideia do que estamos fazendo. Mas eu sei que, quando isso virar um trem 

descarrilado, eu vou me ferrar. 

– Se ferrar? – Bill finalmente se pronunciou, empertigando-se no sofá e encarando Katie. – Por 

que você iria se ferrar? Tem alguém que... você não gostaria que descobrisse sobre nós? 

Katie riu mais uma vez, amargamente. 

– Eu? Vocês é quem têm um monte de pessoas que não gostariam que descobrisse sobre nós. 

– ela se ergueu no sofá, seus olhos pulando de Fleur para Bill, desafiadoramente. – Porque fazer um 

ménage com duas mulheres pode ser algo digno de se gabar a cada vez que você encher a cara, em 

uma mesa de bar, com os seus amigos. Mas você me levou pra casa da sua mãe e me apresentou pra 
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sua família. Agora, se alguém souber da gente, só existem duas opções para você, senhor Weasley. – 

Katie disse, abrindo um sorriso cínico que não deixava de ser sexy de doer. – Ou você é corno, porque 

eu estou comendo a sua mulher... – ela se inclinou e lambeu os lábios de Fleur, provocantemente. – 

Ou é um cafajeste, porque estou dando pra você... – continuou, indo até a outra ponta do sofá e 

sentando-se no colo dele. – Seja como for, para mim, resta apenas uma opção: ser a vagabunda. 

 

Though nothing will keep us together, 

We could steal time, just for one day. 

We can be heroes, for ever and ever. 

What d'you say? 

 

– Kat, não fale assim. – Fleur disse, a voz séria. 

– Por que não? 

– Porque... não é assim. 

– E como é? 

– Nós gostamos de você. – Fleur sussurrou, deslizando no sofá até parar ao lado de onde Bill 

estava, com Katie ainda no colo. 

– É, Katie. Você não é... algo para me gabar numa mesa de bar. – o ruivo acrescentou, 

puxando-a pela cintura quando a morena fez menção de se erguer. 

– Não importa o que as outras pessoas pensem... E não importa que a gente não compreenda 

direito o que isso é. O que importa é que isso é. Existe. 

Katie suspirou quando Fleur tocou-lhe o rosto e sorriu, por fim, o calor voltando a se espalhar 

dentro dela como o sol sobre uma plantação. Aquilo era tudo que queria ouvir – que não estava sozinha 

em um bote furado.  

– E, se querem saber, podemos dar forma a “isso” agora mesmo. – Bill afirmou, fazendo Kat 

arquear uma sobrancelha. Do que ele estava falando agora? 

– Como assim? – perguntou Fleur curiosa. 

Bill ergueu a varinha e logo vieram voando até ele pergaminho e tinta. 

– Vamos criar nossas regras, vamos transformar isso em um tipo de acordo. – ele começou a 

escrever: – “Todos devem estar sempre dispostos à completa satisfação emocional e sexual do sr. 

Weasley. Este, por outro lado, se compromete ao mesmo.” 

Katie e Fleur riram. A morena pegou a pena da mão dele e se pôs a escrever: 

– “A sra. Weasley está expressamente proibida de usar seu terno preto em momentos que a 

srta. Bell e o sr. Weasley não possam arrancá-lo.” 

– Eu adoro aquele terno! – protestou Fleur arrancando a pena de Katie. 

– Exatamente, querida. – disse Bill. – Nós também, esse é o problema. 

Fleur revirou os olhos e começou a riscar o pergaminho. 

– “O sr. Weasley está proibido de olhar para o arrière de qualquer outra mulher que não as 

duas referidas aqui.” – terminou de escrever e olhou para Katie. – “A srta. Bell também.” 
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– Me dê isso aqui. – Bill pegou a pena e o pergaminho de volta. – “A srta. Bell está proibida de 

passar mais de uma semana sem – ele fez uma pausa – 'visitar' o senhor e a senhora Weasley.” 

Katie pegou a pena. 

– Não, espera! Espera! – Bill roubou a pena dela de novo. – “A srta. Bell está proibida de usar 

sua camisa branca fora do Chalé das Conchas.” – acrescentou antes de entregar a pena para Katie, 

sorrindo. 

– “A situação a qual se refere este acordo – escreveu Katie – não pode ser revelada a ninguém 

sem a total concordância das três partes envolvidas.” – ela olhou séria para os outros dois. – Sério. 

Bill e Fleur acenaram em concordância. Fleur pegou a pena, com uma expressão estranha. 

Hesitou e então puxou o pergaminho para si. 

– “Os srs. Weasley e a srta. Bell se comprometem a não se encontrar com ninguém mais. Esse 

acordo exige exclusividade.” – ela parou e olhou para Katie que a fitava. – Não quero você com 

ninguém. – falou, entregando a pena a Bill. – Desculpe. – ela sorriu. 

Katie ergueu as duas mãos em um gesto de rendição que a bebida tornou cômico. Enquanto 

elas se fitavam, Bill escrevia. 

– “A srta. Bell e a sra. Weasley não têm permissão para se... – ele parou, constrangido. – 

'relacionar' sem a presença do sr. Weasley. O sr. Weasley também não está livre para se relacionar 

com a srta. Bell sem a presença da sra. Weasley.” 

Os três ficaram em silêncio por um momento. 

– Nem beijos? – perguntou Katie com um sorriso. 

– “Beijos estão permitidos, apenas isso.” – acrescentou ele. Os três riram. 

Fleur roubou a pena antes que Katie pudesse alcançá-la. 

– “As três partes envolvidas prometem se respeitar e se tratar com o máximo de carinho e 

luxúria possível.” – ela finalizou. – Mais alguma coisa? 

Ninguém disse nada, então ela assinou o pergaminho. Passou a pena a Katie que fez o mesmo 

e a repassou a Bill. 

– E, só para constar – disse ele quando terminou de escrever seu nome –, nós transamos vinte 

e quatro vezes até agora e a contagem geral dos orgasmos está em cento e setenta e quatro. 

– Sério? – perguntou Katie, espantada. 

– Que tivemos cento e setenta e quatro orgasmos? 

– Que você está contando? 

– Gente, temos um problema. – disse Fleur, jogando o pergaminho na mesinha. 

– Qual? – perguntou Bill. 

Ela puxou o vestido que usava pela cabeça e os dois viram que ela não usava nada sob ele. 

– Eu detesto números quebrados. 

 

I can remember standing by the wall  

And the guns shot above our heads 

And we kissed, as though nothing could fall 

And the shame, was on the other side 
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Oh, we can beat them, for ever and ever. 

Then we could be heroes, just for one day. 

 

– Olá! – disse Bill adentrando a sala, sorrindo. 

Katie ergueu a cabeça de um dos relatórios. 

– Oi. – sorriu. 

Bill fechou a porta e lhe estendeu um pedaço de pergaminho. 

– Um memorando para você. 

Katie o pegou e, instantaneamente, ele se transformou em uma rosa vermelha. Ela sorriu, 

constrangida. 

– Espero que essa rosa não seja filha única. – brincou ela. 

– Não se preocupe. A irmã gêmea dela já está em mãos adequadas. – ele se sentou. – Muito 

trabalho? 

– Não, na verdade. Estou apenas adiantando um relatório. – disse ela juntando uns papéis. 

– Vamos almoçar? – convidou ele. – Fleur está pensando em ir ao Caldeirão Furado. 

– Oh, desculpe, eu não posso. Eu tenho um almoço com George Klaus hoje. 

– George Klaus? – perguntou Bill desconfiado. – O executivo? 

– Isso. 

– O que ele quer com você? – Bill estava na defensiva. 

– Ei, relaxe. – disse Katie, sorrindo. – É um almoço de negócios. É algo sobre um treinamento. 

Para a equipe, eu acho. 

– Acha? 

– Bill... – ela se ergueu e pegou o blazer. – A sócia dele estará lá, relaxe. 

Ela deu um selinho nele e rumou para a porta. 

– Como se você não gostasse de casais... – ouviu-o ainda e riu antes de deixar a sala. 

 

Klaus atrasou para chegar, o que deixou Katie bastante irritada. Sabia que ele era um homem 

ocupado – dono da empresa de segurança mágica terceirizada mais badalada do momento. A empresa 

de Klaus não era grande coisa antes da guerra, mas é claro que ele soube aproveitar o surto psicótico 

por segurança que surgira um pouco antes e continuara por muito tempo depois da queda de 

Voldemort. Se os rumores que ouvira eram verdadeiros, ele acabara de adquirir outra empresa com 

sedes multinacionais e estava exportando o serviço para o mundo inteiro.  

Katie remexeu seu suco impacientemente por uma boa meia hora antes que Klaus chegasse. 

Mas se soubesse o quanto ele e a sócia, Ann-Marie qualquer coisa, eram entediantes, teria ficado feliz 

em ter apenas a mistura aguada de maracujá como companhia. Klaus passou o almoço inteiro falando 

banalidades, sem chegar de fato ao assunto que interessava. 

Fez perguntas cansativas sobre Gringotes e sobre os estudos de Katie. Sobre sua experiência 

em trabalho de equipe e até mesmo algumas perguntas impertinentes sobre sua vida pessoal. Quando 

a paciência de Katie se esgotou, ela colocou uma colher de pudim na boca, saboreou e então 

perguntou: 
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– E então, sr. Klaus, sobre o que gostaria de discutir? 

– Queremos você, srta. Bell. – disse ele bebericando seu firewhisky. 

– Como? – perguntou ela, confusa. 

– Queremos que treine equipes de segurança mágica para nós. – disse Ann-Marie. 

– Temos equipes para serem treinadas na China, no Uruguai, Canadá, Estados Unidos e 

Argentina. E queremos você. – completou Klaus. 

Katie parou com a colher a um centímetro da boca. 

– E triplicaremos o que você ganha, é claro. – disse Ann-Marie. 

– Eu... não... – começou ela. 

– Não diga nada. – alertou Klaus. – Pense bem antes. Você tem o meu cartão. 

Ele se ergueu, deixou alguns galeões na mesa e estendeu a mão para ela. 

– Me ligue. – disse antes de se despedir e sair. 

O estômago de Katie se contorcia. China! Argentina! E então, de repente, se sentiu tonta e 

largou o pudim. Bill e Fleur. 

 

– Onde está Melroy? – Katie perguntou quando Jeffrey se aproximou com o duende Goliah em 

seu encalço. 

– Melroy não está se sentindo bem. Eu fui designado pelo presidente Grampo para participar 

das buscas de hoje. – respondeu Goliah no tom arrogante que Katie sabia que ele guardava 

especialmente para bruxos. 

Bell teve que se segurar para não soltar uma imprecação. Até onde sabia, Goliah não tinha 

nenhuma preparação técnica. Tinha levado meses treinando Melroy o suficiente para que sua equipe 

alcançasse o melhor nível de funcionamento. E ela odiava trabalhar com novatos. 

– Espere aí por um momento. – ela disse, acenando para que Jeff e Bill acompanhessem-na 

até um canto mais afastado dos túneis. 

Ela enfiou as mãos nos bolsos da capa e fitou seus dois companheiros de equipe seriamente. 

– Eu estou a um passo de cancelar as buscas de hoje. – anunciou, tensa. 

– Não há necessidade disso, Kat. 

– Não sei, Jeff. – ela balançou a cabeça, preocupada. – Hoje vamos entrar em um cofre tão 

antigo que é quase aberto manualmente. Não existe nem registro sobre ele, apenas uma runa antiga. 

O departamento de Linguística e Insígnias Mágicas, do Ministério, jura que que a runa está ligada à 

família Gaunt. 

– Nós sabemos disso, Katie, nos preparamos para isso. – Bill pontuou, calmamente. Ele sempre 

parecia calmo. 

– É, mas nos preparamos com Melroy. Não gosto de novatos na equipe. Goliah não tem 

experiência. 

– Ele só precisa abrir o cofre. Depois pretrificamos ele em um canto até a busca terminar. – Jeff 

sugeriu e Katie revirou os olhos. – Você sabe que, se cancelarmos as buscas de hoje, vão repassar 

esses cofres para as outras equipes. Isso não pega bem, Kat. 

– Mas a segurança... 
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– É seguro, Katie. – Bill afirmou, uma pequena ruga se formando em sua testa. – Nós 

passaremos as instruções básicas para Goliah. Jeff tem razão, ele só precisa abrir o cofre. Nós daremos 

conta do resto. 

– Vocês têm certeza? – ela perguntou mais uma vez, mirando demoradamente seus 

companheiros. 

– Temos. – os dois responderam em uníssono e Katie deu de ombros, dando-se por vencida. 

Era a chefe, sim, mas nunca fora o tipo de chefe que não ouvia sua equipe. Ainda mais quando 

os membros dessa equipe tinham mais experiência do que ela. Suspirando, caminharam de volta até 

onde o duende estava esperando. 

– Temos uma busca particularmente complexa hoje, Goliah. Imagino que você conheça as 

regras, mas, mesmo assim, vamos repassá-las. – Katie mirou o duende, tentando ignorar a pontada de 

escárnio que detectava nos olhos dele. – Você vai abrir o cofre, mas não vai ser o primeiro a entrar. 

Depois que entrar, você não vai sair até que esteja autorizado. Você não vai realizar mágica dentro do 

cofre. Você não vai abrir nenhum recipiente. Você não vai pronunciar nenhuma palavra em línguas 

antigas. 

– Eu não sou estúpido, srta. Bell. 

– Espero mesmo que não, pelo bem de todos nós. – Katie puxou sua capa e fez um pequeno 

gesto com a cabeça na direção do carrinho locomotor. Em poucos segundos, estavam todos 

acomodados para a longa descida. 

A maioria dos cofres de Gringotes possuía portas de aço maciço, praticamente intransponíveis, 

tanto pelo material quanto pela mágica que constituía as fechaduras e portais. Mas o cofre em questão, 

naquela manhã, era diferente da maioria. Passaria despercebido aos olhos de quase todo mundo. 

Mesmo Katie talvez o tivesse perdido se não estivesse prestando toda atenção. A porta era um encaixe 

perfeito de pedra na parede também de pedra. Nenhuma modificação no relevo ou fenda indicava o 

início e o fim da abertura. Mas havia um jogo de luz e sombra que deslizava por ali e que os olhos de 

Bell captaram. 

Goliah parou diante da parede de pedra e encostou suas duas mãos inteiras. A pedra pareceu 

dissolver-se e as mãos dele afundaram-se por um momento, desaparecendo de vista. Quando voltaram 

à tona, traziam uma maçaneta negra. O resto foi pura força física; os três bruxos puxando até ficarem 

vermelhos para deslocar alguns centímetros da porta. Lançaram sobre si mesmos os feitiços básicos; 

antichamas, impermeável, escudo, entre outros. Era uma proteção razoável, mas a verdade era que 

estavam sempre lidando com o fator surpresa e nunca podiam lançar sobre si mesmos feitiços que 

contivessem, de alguma forma, seus poderes ou velocidade de reação. 

Quando finalmente conseguiram entrar, pareciam ter sido introduzidos em uma caverna úmida 

e fria, ou em um pequeno túnel abandonado em uma mina de carvão. O espaço não era muito grande, 

mas estava entulhado de objetos. A princípio, não pareciam valiosos. Alguns móveis muito antigos, 

estátuas de latão já bastante enferrujadas, entre outras quinquilharias mágicas. 

Katie sacou do bolso seu sensor de magia negra. Consistia em um bastão transparente, de 

cristal, constantemente preenchido por uma fumaça azul. A fumaça se adensava para uma cor púrpura 
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e dali para um vermelho vivo, quando o bastão se aproximava de objetos das trevas. Bill e Jeff também 

possuíam um sensor cada. Começaram a busca. 

O bastão manteve-se azul durante a maior parte da procura e o mesmo aconteceu com seus 

companheiros. Cuidadosamente, deslocaram objetos, abriram os móveis, desmontaram as estátuas. 

Separaram as peças que faziam a fumaça tremular para o arroxeado e seguiram procurando. Katie 

detectou, com o canto dos olhos, que Goliah se aproximava de uma pequena pilha de materiais 

brilhantes. Era a única parte do cofre que continha alguma riqueza e entre tudo, é claro, monumentos 

produzidos por duendes. Aquele era um erro comum – Melroy também era sempre atraído, 

inexoravelmente, para tudo que cintilasse. 

O bastão relampejou de leve entre os dedos de Fleur quando ela se aproximou do duende, 

para mandá-lo se afastar. Ela riu por um instante, pensando que Goliah era o mais próximo de um 

objeto das trevas dentro daquele cofre. Mas a graça passou quando o bastão foi se avermelhando 

nitidamente. 

– Goliah... – ela chamou, baixo, a voz com uma calma controlada. 

O duende não pareceu ouvi-la. E Katie percebeu, com desespero, o que ele estava fazendo. 

Aquela mão pequena, de dedos absurdamente longos, estava ao redor de uma mínima chave 

encaixada a um baú de ébano, cravejado com rubis. Ele não girou a chave e escancarou o baú, como 

Katie temeu a princípio. Mas tampouco largou o objeto, contendo a própria curiosidade. Goliah puxou 

a chave para fora da fechadura. 

– Goliah, não! – ela gritou, um momento tarde demais. – GÁS! 

Olhos apenas um pouco menos aguçados não teriam percebido coisa alguma, mas Katie 

conseguiu ver a minúscula cobra de gás verde que se insinuou para fora do baú. Com uma chicotada 

da varinha, ela arremessou o duende a dez metros para fora do cofre. Chegou a mover o pulso para 

criar a bolha de ar ao redor da própria cabeça, mas não houve tempo. 

Todas as luzes e sons do mundo desapareceram. 

 

Capítulo IV 

 

Não foi como se as luzes tivessem se apagado. Como se fosse noite ou estivesse presa em 

um quarto escuro. Não. Foi pior. Foi como se cada estrela e fogo e energia do universo tivesse se 

extinguido. Estava cega, cega para tudo, o breu ultrapassando seus olhos e inundando seu cérebro. 

E o silêncio... Tão poderoso e onipresente que podia enlouquecê-la. Katie tentou gritar, mas 

não pôde escutar a própria voz. Como se a tivesse engolido. Levou a mão à própria garganta, 

arranhando a pele, tentando alcançar suas cordas vocais defeituosas. Deu um passo, mas todo o 

equilíbrio se fora com a luz e o som, e ela caiu, sem ver e sem ouvir a própria queda, consciente apenas 

do chão e da dor. 

A varinha ainda estava em sua mão e ela a brandiu, mentalizando feitiços que não podia ver 

ou ouvir, em suma, que não fazia a menor ideia se estavam sendo conjurados ou não. Algo tentou 

agarrá-la e ela se debateu, chutando e arranhando para se libertar. O que estava acontecendo? O que, 

infernos, estava acontecendo? Onde estava? Onde estava o mundo? Talvez estivesse chorando, 
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soluçando, gritando, mas não sabia. Não sabia de nada. Apenas daquelas garras de desespero se 

infiltrando fundo em sua mente. No escuro. No vácuo. Onde não tinha certeza nem se ela mesma 

existia. 

Bill não tentou se desviar quando um feitiço de Katie fez um elmo de bronze ricochetear e lhe 

acertou a testa. O sangue escorreu quase imediatamente. Ele lançou um olhar rápido ao redor, uma 

cena de caos – Jeffrey estava desmaiado contra uma parede, atingido direto na cabeça pelo primeiro 

feitiço desgovernado de Katie. Mas a bolha de ar ao redor do rosto dele permanecia intacta, então não 

tinha que se preocupar. Goliah tivera o bom-senso de não se reaproximar. 

O ruivo tentou agarrar Katie mais uma vez e escapou por pouco de uma azaração. Apesar de 

obviamente desorientada, Bell estava mais letal do que nunca. Seu coração martelava no peito. Cada 

segundo perdido era mais um segundo de gás intoxicante. 

– Desculpe, Kat. – sussurrou antes de estuporá-la. 

Ela parou de se debater e a varinha escorreu por entre seus dedos, agora frouxos. Então Bill 

se agachou e jogou-a sobre os ombros, agitando a varinha para fazer Jeff flutuar atrás de si e, pouco 

depois, um Goliah também desacordado. O arremesso de Katie parecia não ter sido muito delicado. 

Ajeitou os três no pequeno vagão e aquele maldito carrinho nunca pareceu demorar tanto para chegar 

à superfície. 

 

A consciência nunca fora algo tão abstrato. Katie saltou de um precipício para outro, se é que 

isso era possível. De repente, não estava lá e, de repente, estava. Ainda era escuro e ainda fazia 

silêncio, mas ela existia em algum lugar daquela não existência de nada. 

Ainda estava fora de qualquer lugar quando voltou a si. Acordou como alguém que leva um 

soco na boca do estômago – sem ar, mas lutando de volta. Fechou os punhos e acertou as cordas 

tensas que a amarravam. Seu corpo tremia e, quanto mais tremia, mais forte era apertada. Usou as 

unhas, os joelhos e cotovelos, mas continuava presa. E só quando começou a perder as forças foi que 

fios dourados de razão começaram a costurar os retalhos dos instintos primitivos. 

Foi quando se deu conta do calor, do cheiro, da textura. Suas mãos relaxaram e se abriram 

para tatear. Não eram cordas, eram braços. E podia reconhecê-los. Sua cabeça pendeu, mole e 

exausta, pesando uma tonelada e, um instante depois, seu rosto estava apoiado de encontro a um 

corpo. Sim, um corpo. Camisa, peito, coração. Não podia ouvi-lo, mas podia senti-lo batendo forte. 

Palpitando. Bill. 

Agarrou-se a ele como um alpinista pendurado por um gancho à parede escorregadia de uma 

montanha. Quis chorar, quis gritar, quis pedir a ele para tirá-la dali. Mas não tinha olhos ou voz ou coisa 

alguma. Então apenas continuou deitada sobre o peito de Bill por muito tempo, tentando conter, quase 

sempre sem sucesso, o pânico que se avolumava em seu estômago e subia na forma de bile por sua 

garganta. Vomitava, o corpo todo espasmando. Depois sentia mãos limpando sua boca e era guiada 

de volta àquele corpo quente. E a consciência, essa poltergeist traiçoeira, lhe escapava o tempo todo 

por entre os dedos. 
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– Mon amour! – Fleur engoliu uma golfada de ar quando abriu a porta do quarto e viu as duas 

pessoas deitadas sobre a cama. Parecia ter sido a primeira vez que respirava em muitos minutos. 

– Oi. – Bill respondeu, sua voz soando rouca e tensa. 

– Eu só fiquei sabendo agora... Fiquei mais de duas horas presa em um cofre e ninguém avisou, 

ninguém... 

– Respire. 

– Bill! 

– Respire. – ele mandou de novo. Fleur fechou a boca e inspirou profundamente pelo nariz. – 

Está tudo bem. 

Fleur encostou a porta atrás de si, caminhando na direção da cama alta e esterilizada do St. 

Mungus, onde seu marido estava recostado, com Katie adormecida em seu peito. 

– Ela tomou tranquilizantes? 

– Não, não tomou nada. Os medibruxos acham que o mais saudável é deixar o organismo dela 

se livrar de todas as toxinas. – Bill explicou, sem se preocupar em modular a voz, mas permanecendo 

o mais imóvel que conseguia. 

– E você? Foi medicado? 

– Eu não cheguei a ser intoxicado. Só a Katie... Aquele duende estúpido do Goliah! Tirou uma 

chave de um baú. Saiu um gás. Katie jogou-o para fora do cofre e perdeu o tempo de se proteger. 

Fleur podia ouvir o embargo amargo na garganta do marido. Tocou-lhe o rosto, suavemente, 

deslizando os dedos por seu cabelo macio. 

– Ela vai ficar bem, não vai? O que os medibruxos disseram? 

– Eles acham que sim. O gás não era muito tóxico, não alterou as funções vitais principais dela. 

Mas... Fleur... ela está cega. Cega e surda. Os medibruxos disseram que vai passar, mas... – ele 

respirou profundamente antes de continuar. – Toda vez que ela acorda... fica desesperada. 

– Foi Katie quem...? – Fleur sussurrou, tocando os arranhões que cobriam o rosto e os braços 

de Bill. 

– Sim. Foi o tempo que levou até ela perceber que era eu, acho. Ou até desistir de lutar com 

quem quer que fosse. 

– Oh, ma cherie. 

– Ela pensou em um idiota de um duende primeiro. E eu não fiz nada. Não fiz nada para 

protegê-la. – ele finalmente soltou a frase, e Fleur passou os braços ao redor do pescoço dele e afundou 

o rosto em seu ombro. 

– Não é verdade. Você está aqui. Nós vamos cuidar dela agora. Nós vamos cuidar dela sempre. 

 

Fleur entrou no quarto trazendo um copo de café. Olhou para Bill que cochilava na cadeira, a 

cabeça deitada no leito de Katie. 

– Bill... – acordou-o, tocando-lhe o rosto. 

– Ela acordou? – ergueu-se ele, assustado. 

– Não amor, você precisa descansar. Vá pra casa, tome um banho, durma um pouco, eu fico 

aqui com ela. – disse Fleur estendendo-lhe o café. 
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Ele olhou para Katie. 

– E se ela acordar? – perguntou ele tristonho. 

– Estarei aqui, estarei ao lado dela. Não se preocupe. 

Bill suspirou e levantou-se. 

– Está bem. Me chame qualquer coisa. 

– Fique tranquilo. 

Fleur tomou o lugar de Bill na cadeira e ficou fitando o rosto de Katie. Mesmo adormecida ela 

parecia inquieta. Imaginou como seria não escutar, não enxergar, e não saber se isso era definitivo ou 

não. Katie deveria estar apavorada. 

A morena remexeu-se na cama, Fleur ficou alerta. Os olhos se abriram, mas continuaram 

desfocados, cegos a ela e a qualquer outra coisa. A morena começou a se agitar. Fazendo sons 

confusos, ela tentou se erguer. 

– Katie, não... Katie. – Fleur tentou abraçá-la, mas a mulher se assustou, sentando-se na cama. 

– Katie, Katie. – Fleur sabia que era inútil, mas não conseguia parar de repetir o nome dela. – Aqui, 

Katie, aqui. 

Pegou a mão esquerda da mulher e colocou em sua cabeça, os dedos entre os seus cabelos. 

Katie parou de se mexer e tateou os fios loiros. 

– F-Fleur... – disse quase inaudivelmente. 

– Sim, Katie, é Fleur. É Fleur. 

Fleur a abraçou e Katie começou a tatear o rosto dela; tateou sua boca e as maçãs do rosto. 

Então ela pegou uma mecha dos cabelos longos de Fleur e os levou ao nariz. 

– Fleur. – murmurou antes de enterrar o rosto no colo da loira num choro convulsivo. 

 

 Bill entrou apressado no hospital. Nesses dois dias já tinha decorado todos aqueles corredores. 

Quando entrou no corredor do quarto de Katie, viu Fleur parada à porta do quarto. Ela o viu e veio 

quase correndo até ele. 

– O que aconteceu? – perguntou ele, assustado. 

– Ela está vendo vultos! – falou Fleur sorrindo. 

– Sério? – perguntou Bill olhando pela porta e vendo dois medibruxos examinando Katie. 

– Sim! – Fleur mal conseguia conter a animação – Ela acordou e disse que estava conseguindo 

ver meu contorno enquanto eu me movia! 

– Isso é maravilhoso! – ele disse, entrando no quarto. 

Katie viu dois vultos se moverem. Era como olhar algo cinza com manchas escuras, exceto que 

ela sabia que as manchas escuras eram pessoas. 

– Quem é? – perguntou. 

Um dos vultos se aproximou e pegou em sua mão. Agora conhecia a mão de Bill melhor do 

que a sua. 

– Oi Bill. – disse a ele – Eu consigo ver você se mover! 

Ele a abraçou e ela ouviu um zumbido baixinho. Era Bill falando! Ela conseguia ouvir um mínimo 

som! Seu coração acelerou. 
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– Eu ouço um zumbido quando você fala! – gritou, tentando ouvir a própria voz, mas só 

conseguiu ouvir outros zumbidos. – Eu consigo ouvir você falando! 

Ele pegou sua mão e parecia estar gritando bem próximo ao seu ouvido. O zumbido ficou mais 

alto. 

– Eu não consigo entender você. – disse ela – Mas sei que está falando. 

Então Bill largou a sua mão e, pelo que ela pôde perceber, saiu correndo. Os outros vultos no 

quarto ficaram ali parados. Então, alguns segundos depois, alguém se aproximou da cama. Ela sentiu 

o perfume de Fleur e pousaram algo do seu lado. 

E então o coração dela parou. Baixinho, bem baixinho, ela ouviu a voz de Bill. 

– Katie, Katie? Você vai ficar boa! Os medibruxos disseram que é temporário! Você vai ficar 

boa! Vai para casa comigo e Fleur hoje! Você vai ficar boa, Katie! 

E então Katie estava rindo e chorando ao mesmo tempo. 

Fleur tampou os ouvidos porque sua cabeça parecia prestes a estourar. A voz de Bill soava por 

todo o hospital, mas era mais alta na caixa que a emitia ao lado da cama de Katie. Quando Bill voltou 

correndo para o quarto, ela estava com uma dor de cabeça horrorosa. Mas gargalhava. 

 

Desaparatar foi levemente assustador. Mas respirar o ar cheio de maresia do Chalé das 

Conchas foi como descobrir uma luz tênue no fim do túnel. Bom, isso era mesmo o que tinha acontecido 

naquela manhã. Saber que não ficaria surda e cega... Que teria sua vida de volta. E as cores e os sons 

e... Katie suspirou, deixando que Bill a carregasse no colo para dentro de casa. Ela pôde senti-lo subir 

as escadas e então foi gentilmente colocada sobre a cama. As mãos dele seguraram seu rosto e ela 

sentiu a pressão de um beijo na cabeça, antes que ele se afastasse. Como não o sentiu mais por perto 

nas horas seguintes, Katie imaginou que ele tivesse ido trabalhar. Fleur ficou com ela o tempo todo. 

Tinha recebido algumas visitas no hospital, sabia disso. Mas não conseguira identificar ninguém 

e toques de desconhecidos e o som de movimentação e passos ao seu redor só faziam deixá-la mais 

nervosa. Katie tinha quase certeza de que o casal Weasley dera um jeito de que ela não recebesse 

mais ninguém. E, nos últimos dias, um dos dois estava sempre do seu lado. Era a única maneira que 

ela tinha de saber que estava tudo bem. 

Mas absolutamente odiava aquilo. Parecia ter virado um bebê de novo. Não conseguia fazer 

nada sozinha. Era ridículo, mas, sem enxergar, mal conseguia guiar uma colher corretamente até a 

própria boca. A surdez afetara seu equilíbrio de maneira absurda. Sem usar nenhum apoio, dava três 

passos e caía para a esquerda. Ainda no St. Mungus, tentara ir sozinha até o banheiro e tudo que 

conseguira fora bater a cabeça na quina de algum móvel filho da puta, fazer um corte que sangrou até 

ensopar suas sobrancelhas e deixar Fleur tão exaltada que mesmo sem vê-la ou ouvi-la, Katie sentiu 

sua bronca. 

O primeiro dia no Chalé não foi muito diferente. Fleur ajudou-a em absolutamente tudo. Tomar 

banho, trocar de roupa, comer, beber, tomar remédio. Enfim. Katie sentia-se tão mal a cada vez que 

esbarrava em alguma coisa – tinha certeza de ter quebrado alguns enfeites que Fleur tinha pela casa 

– que sentia vontade de se encolher em posição fetal na cama e só sair de lá quando sua visão 

estivesse totalmente restaurada. Pediu desculpas tantas vezes que ganhou um tapa na boca. Seguido 
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de um beijo. Mas entendeu que Fleur estava lhe dizendo para parar de amolação. E, de alguma 

maneira, aquilo a fez se sentir quente e derretida por dentro, como uma torta de abóbora. 

No dia seguinte, os vultos estavam mais bem-delineados. Agora também conseguia detectar 

objetos parados. Ou quase todos. Os grandes e escuros, pelo menos, como os armários. Mas dia e 

noite ainda não se distinguiam e os sons eram uma cacofonia de zumbidos, como mosquitos 

atrapalhando seu sono. Quando acordou, Bill estava ao seu lado. Fleur não. Imaginou que fosse dia 

dele bancar a babá. 

– Bom dia. – sussurrou para ele, ou achou que sim. Não ouvia a própria voz, então podia estar 

imaginado dizer ou estar verdadeiramente gritando. – Eu sei que acordo com o cabelo parecendo um 

ninho de hipogrifos, mas como não posso ver sua reação a isso, vou imaginar você sorrindo e dizendo 

que eu pareço ótima essa manhã. 

– Você parece mesmo ótima essa manhã. – Bill respondeu, embora Katie não pudesse ouvi-

lo. Ela parecia calma e alegre. Bem diferente da Katie assustada e frágil dos últimos dias. 

Ele se inclinou e beijou-lhe a bochecha. 

– Pode me levar até o banheiro, por favor? – Katie pediu e o ruivo puxou-a para seus braços e 

carregou-a até lá. 

Colocou-a de pé na frente da pia e guiou aquela mão pequena até os objetos perfeitamente 

enfileirados sobre o mármore. Escova de dentes, escova de cabelo, shampoo e roupas limpas. Depois 

mostrou a ela que a banheira estava cheia. 

– Obrigada. Eu acho que consigo... me arrumar sozinha. 

Ele assentiu e soltou a mão dela para deixar o banheiro. Ficou do lado de fora da porta fechada, 

atento a qualquer barulho de queda ou qualquer chamado. Mas Katie era sagaz e bastante 

independente. Estava de volta, 15 minutos depois, embrulhada mais uma vez em seu roupão. 

O melhor que Bill pôde fazer para distraí-la foi juntar dezenas de objetos aleatórios e rodear 

Katie com eles. Não saberia dizer como tinha conseguido explicar o jogo para ela, mas ela tinha 

entendido. Katie podia tatear cada coisa por um minuto inteiro. Se adivinhasse o que era, ele lhe 

passava um feijãozinho doce. Se ela errasse, passava-lhe feijõezinhos de sabores escrotos. Mas o 

melhor do jogo era ouvi-la rir. Ele podia passar horas e horas só inundando o cérebro com aquele som 

profundo e melodioso, até apagar cada lembrança dos soluços e das lágrimas. Durante meses acordara 

todos os dias com o peito carregado de angústia. Ver Fleur saindo pela porta para ir ao banco lhe 

desesperava. Quando tinha encontrado uma maneira de conviver com aquele temor, aparecia Katie. 

Ainda menor, ainda mais nova, ainda mais frágil. E aquela onda de desespero parecia querer dominá-

lo inteiro de novo. 

Bill sentiu-se um pouco melhor quando Fleur retornou ao chalé, no fim da tarde. Vê-la entrando 

em casa, linda e a salvo, como sempre, retirou dez toneladas de seu peito. Deixou Katie aos cuidados 

dela e se dedicou a preparar o jantar. A morena insistiu em descer e sentar-se à mesa com eles, 

recusando terminantemente ser alimentada na cama. Vê-la tentar comer sozinha foi um entretenimento 

e tanto. As roupas de Katie não escaparam incólumes e a maior parte da comida ficou no caminho 

entre o prato e a boca. Por fim, Fleur a convenceu – ou a obrigou – a aceitar comer a sobremesa na 

base do “aviãozinho”. 
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Passaram algum tempo no sofá. Bill e Fleur conversaram um pouco sobre o trabalho e os 

parentes. Katie ficou entre eles, os olhos fechados, soltando comentários aleatórios, vez ou outra, que 

os fazia rir. Então, quando ficou tarde, Bill a pegou no colo e os três subiram de volta ao quarto. 

Katie ergueu os braços, como uma boa menina, quando Fleur vestiu-a com uma camisola 

macia. Esgueirou-se na cama até o meio do colchão, onde se habituara a dormir, nas últimas noites, 

no meio dos dois. Sentia-se segura entre eles, seus corpos aquecendo o sono dela durante toda a 

madrugada. Pôde perceber quando Bill se enfiou nos lençóis, ao seu lado. 

– Boa noite, Kat. – ele desejou, beijando-lhe os lábios de leve. 

Por instinto, Katie abriu a boca e mergulhou a ponta da língua entre os lábios de Bill. O corpo 

dele reagiu de imediato, ficando duro de encontro a ela. Um calafrio de desejo desceu retumbando por 

sua coluna e Katie riu. 

– Muitas saudades, sr. Weasley? 

Se houve uma resposta, ela não escutou. Mas, quando apertou o corpo contra o dele, a ereção 

cresceu, pressionando suas coxas. Ela suspirou, erguendo a cabeça. 

– Fleur, eu não faço ideia do que você está usando e nunca fui muito criativa. Você poderia 

apenas ficar nua para mim e facilitar minha imaginação? – pediu, mordendo o lábio inferior. O colchão 

tremulou quando Fleur subiu na cama e se aproximou dela. 

Katie sentiu sua mão esquerda ser guiada pelos dedos de Fleur até seu corpo macio e quente. 

Ela estava nua. E os dedos sensibilizados de Katie podiam sentir cada nuance daquela pele, e a 

palpitação do sangue por baixo. A excitação cresceu dentro dela como um cometa cortando o espaço 

sideral. Sentia-se viva de novo, inteira de novo, mulher de novo. Sentia desejo e, pela primeira vez em 

dias, não estava perdida. Sabia o que fazer e como fazer. 

Girou na cama até estar de frente para Fleur. Beijou-lhe os lábios lenta e sensualmente, antes 

de sussurrar: 

– Você sabe ser paciente? – tomou o beijo lânguido que ela lhe deu como resposta e então se 

virou de novo para Bill. – Quero você de bruços. 

Katie se livrou da própria camisola e tateou Bill até puxar a samba-canção para fora do corpo 

dele. Ele estava de bruços e Katie afundou nele como alguém pulando de cabeça em uma lagoa rasa. 

Partiu-se e naufragou. O corpo de Bill era firme, teso, quente e largo. Ela lhe mordeu os ombros, 

pressionando os seios nas costas dele e desenhando infinitos em sua nuca com a ponta da língua. 

Arranhou a parte interna de suas coxas grossas, sentindo-o tremer inteiro. 

Mandou-o se deitar de costas de novo e lambeu cada pedaço escaldante daquele peito forte, 

mordiscou cada quadrado sexy que subdividia aquele abdômen. A mão dele mergulhara em sua nuca, 

puxando seu cabelo daquele jeito possessivo e rude que ele assumia na cama. Mas, naquela noite, ela 

era a loba e ele o carneiro. Porque era noite sem lua e Katie havia se acostumado com o breu. Ela era 

o breu. E Bill não encontrou as rédeas para pará-la quando ela o guiou entre as mãos e entre os lábios 

e entre os seios. E quando, finalmente, subiu nele, sentia-se a própria noite, cavalgando com pressa 

para não ser pega pelo dia. E, pela primeira vez, Bill gozou antes dela. 

Katie ofegava quando saiu de cima dele e engatinhou até a outra ponta do colchão, de onde o 

calor de Fleur a atraía como uma mariposa para a luz. Havia algo em Fleur. Algo absolutamente mágico 
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e vibrante que se desprendida dela como um perfume entorpecente quando ela sentia desejo. Katie 

podia sentir. Era quente e vaporoso, denso e envolvente como um beijo de língua. 

– E você, mon amour, está com tesão? – sussurrou, erguendo uma das mãos para tocar-lhe o 

rosto. A resposta de Fleur foi calar-lhe a boca com a própria, tão forte e subitamente que seus dentes 

se encontraram. Katie caiu sobre a cama e abriu os braços, as pernas e a boca, tomando tudo que 

Fleur quisesse lhe dar e exigindo mais. 

Fleur era diferente de tudo que Katie podia imaginar. Era fogo ardendo o tempo todo. Chama 

sugando oxigênio, devorando tudo pelo caminho, até estar satisfeita e se extinguir em um halo de 

fumaça perfumada. Não precisava provocar, ela era combustão em si mesma. Só precisava alimentá-

la, como grama seca se espalhando além do horizonte e oferecendo tudo que ela quisesse consumir. 

A língua de Fleur invadiu sua boca em um daqueles beijos que anulam toda sua vida antes e 

depois. Katie sentia um prazer intenso a cada mordida que ela fechava em seus lábios, no entrelaçar 

faminto das línguas, no roçar traiçoeiro dos lábios úmidos. As mãos se espalhavam pelos corpos, 

procurando de novo tudo que já tinham encontrado uma na outra. E o beijo nunca se rompendo, mas 

crescendo como um buraco negro a sugar estrelas. Se ia implodir ou explodir, Katie não sabia e não 

se importava. 

Porque existe uma sensação, uma sensação específica que você só chega a sentir se tiver 

muita sorte na vida. Uma mistura intrínseca de prazer e dor. Como tentar matar uma fome que não 

pode ser saciada, por mais que você prove e mastigue e engula seus pratos preferidos. Uma sensação 

de querer que acabe e que continue. Que não é o orgasmo, mas a vontade de que ele chegue e de 

que não chegue nunca. Um desespero na boca do estômago, um gemido no fundo da garganta e esse 

desejo irremediável, apenas desejo, desejo, desejo. 

Katie tinha sobrevivido a um mundo sem cor e sem som. Mas conforme Fleur a beijava, 

percebia que o mundo também possuía texturas e aromas e universos inteiros de sensações. E que 

Fleur podia oferecê-las e tomá-las ao seu bel prazer. E talvez Katie não sobrevivesse se não pudesse 

controlar aquela fome roncando em suas entranhas. Aquele beijo de dementador sugando sua 

felicidade e soprando-a de volta para seus pulmões. Então, num ímpeto, Katie levantou um braço e 

arrastou-o por baixo dos travesseiros até encontrar o objeto que tinha mantido ali todo o tempo, nos 

últimos dias. Sua varinha. 

Baixou o braço mais uma vez, esgueirando-o para o espaço apertado entre seu corpo e o de 

Fleur, até que sua mão estivesse entre as pernas dela. Sorriu e mentalizou o encantamento. Fleur 

reagiu no reflexo – tremendo como se seu corpo todo tivesse sido eletrocutado. Katie ouviu zumbidos 

agudos, irregulares, mas nítidos. Fleur estava gritando, enquanto a varinha de Katie ejetava ondas cada 

vez mais fortes de vibração no espaço úmido entre suas coxas. Levou um tempo inacreditavelmente 

longo para que os zunidos silenciassem e o corpo de Fleur caísse inerte e suado no espaço ao lado de 

Katie na cama. 

A morena sorriu, fitando sem ver o teto branco do quarto. Precisaria conferir com Bill depois, 

mas tinha certeza de que tinham dado um bom salto naquela contagem de orgasmos. 
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Acordou, na manhã do sexto dia após o acidente, com a luz do sol batendo no seu rosto. Abriu 

os olhos de súbito e seu coração acelerou. Conseguia ver a luz perfeitamente! Olhou o quarto e, embora 

ainda estive bem embaçado, conseguia distinguir contornos e ver as cores. Conseguia enxergar o azul 

do lençol e a coruja de pedra na penteadeira de Fleur. E, melhor que isso, o som da respiração de 

Fleur, deitada em frente a ela, chegava claramente em seus ouvidos, além do som das ondas batendo 

nas pedras. Sentia-se absurdamente feliz. Olhou para Fleur dormindo em frente a ela, linda. Esticou a 

mão e tocou seu rosto, tirando uma mecha de fios loiros para expor sua boca. Fleur sorria, parecia 

sonhar. Katie sorriu involuntariamente. Pousou a mão na cintura de loira, sentindo a pele macia e 

quente sob seus dedos. Aquela sensação a qual ela se agarrara durante todos esses dias. Nunca, 

nunca mesmo, esqueceria a textura das peles de Bill e Fleur. 

A loira se mexeu, se espreguiçou e abriu os olhos. Sorriu assim que fitou Katie. 

– Você é ainda mais linda do que eu me lembrava. – disse Katie tocando o rosto dela de novo. 

Fleur sorriu ainda mais. 

– Consegue me ver? – perguntou ela, animada. 

– E te ouvir. Ainda está tudo meio embaçado, mas com certeza você é a mulher desfocada 

mais linda que eu já vi. 

Fleur beijou sua bochecha. 

– Que tal um banho? – disse, se levantando. 

Ela se ergueu e se espreguiçou, esticando-se toda, completamente nua. Por um minuto, Katie 

não conseguiu respirar. Depois daqueles dias, olhar para Fleur completamente nua era como se afogar 

em água doce depois de dias no deserto. Ela ficou alguns segundos fitando-a. 

– Saudades, é? – perguntou Fleur com um sorriso cínico enquanto se dirigia ao banheiro. 

– Você não tem ideia. – respondeu Katie ainda distraída. 

– Então... creio que você consiga chegar à banheira sozinha, não é? – soou a voz de Fleur do 

banheiro. 

 

Quando Fleur terminou de encher a banheira, Katie entrou, sentindo a água quente envolvê-la 

quase como um abraço. Fleur andava nua pelo cômodo. 

– Sabe o que eu queria? – disse Katie sorrindo para ela. 

– O que? – perguntou Fleur. – Que não seja sexo, porque você sabe, temos regras. 

Katie riu. 

– Não. 

– Agora você me magoou. Tudo bem que não podemos fazer sexo, mas você poderia querer. 

Ela fez um biquinho lindo e Katie riu ainda mais. 

– Eu sempre quero sexo com você, quando posso e quando não. 

– Mas diga, o que é? – perguntou Fleur. 

– Queria ouvir música. 

– Ahá! – disse Fleur, teatralmente. – Sabia que ia querer isso quando pudesse ouvir de novo. 

– Katie riu enquanto ela erguia a varinha. – Quando fui à sua casa pegar roupas, vi um disco que me 
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pareceu cruelmente usado demais. Pensei que talvez fosse seu favorito. 

Ela ergueu o disco e Katie viu que era o de Charles Aznavour e sorriu. 

– É realmente meu favorito. A primeira canção é simplesmente incrível. 

– Vamos ouvir, então. 

A vitrola flutuou até o banheiro e Fleur colocou o disco para tocar. 

 

 

She... 

Maybe the face I can't forget, 

A trace of pleasure or regret, 

Maybe my treasure or the price I have to pay. 

 

– Você não vem? – perguntou Katie quando a canção começou a soar. 

Fleur entrou na banheira, encaixando o corpo atrás dela. Pegou uma escova de cabelos e se 

pôs a escovar os fios longos de Katie. 

– “She maybe the song that summer sings. Maybe the chill that autumn brings. Maybe a hundred 

different things, within the measure of a day...” – cantarolou a morena. 

– Eu não me lembro muito de você no Torneio Tribruxo. – falou Fleur de repente. 

Katie demorou alguns segundos para responder. Estava de olhos fechados; a água morna e a escova 

percorrendo seu couro cabeludo quase a fizeram adormecer de novo. 

– Ah. – disse por fim. – Eu não ficava muito à vista. – riu. – Você provavelmente só ouviria falar 

de mim em se tratando de quadribol. Mas você – ela virou o rosto para fitar Fleur pelo canto do olho – 

foi uma sensação que Hogwarts nunca mais esqueceu. 

Fleur riu. Colocou a escova de lado e envolveu Katie com os braços. A morena descansou a 

cabeça no seu colo. 

 

She... 

Maybe the beauty or the beast, 

Maybe the famine or the feast... 

May turn each day into a heaven or a hell. 

She may be the mirror of my dreams, 

A smile reflected in a stream, 

She may not be what she may seem 

Inside her shell. 

 

– O Torneio foi uma experiência bem infeliz. – falou Fleur, amargurada. – Nunca deveria ter me 

inscrito. 

– Eu quis muito participar, sabia? – falou Katie. – Quando Fred e George tiveram a ideia da 

poção para envelhecer eu estava decidida a tentar. 

– Sério? – perguntou Fleur achando graça. – E por que não tentou? 



168 
 

– Alicia enlouqueceu. – uma sensação de nostalgia atingiu Katie. – Ela disse que me amarraria 

à cama para me impedir. 

Fleur ficou alguns segundos em silêncio enquanto a canção soava. 

 

She who always seems so happy in a crowd, 

Whose eyes can be so private and so proud, 

No one's allowed to see them when they cry. 

She maybe the love that cannot hope to last, 

May come to me from shadows of the past 

That I'll remember till the day I die... 

 

– Vocês eram muito amigas? – perguntou, por fim. 

– As melhores em todo o mundo. – respondeu Katie com um suspiro. 

Fleur permaneceu em silêncio, então Katie continuou: 

– Alicia foi... minha primeira. – fez uma pausa para ver se Fleur dizia algo. – Minha primeira 

garota, eu quero dizer. 

Poderia ser impressão, mas Katie poderia jurar que o corpo de Fleur esfriou alguns graus. 

– Você era apaixonada por ela. – era uma afirmação, não uma pergunta. 

– Era. 

– Vocês namoraram? 

– Não exatamente... Quero dizer... não sei o que era. Nós simplesmente... estávamos lá, 

estávamos juntas. – Katie fechou os olhos novamente. 

– Como ela... como ela morreu? – perguntou Fleur. 

Katie suspirou novamente. 

– Nunca falei sobre isso... eu não sei se quero fazer isso agora. 

O silêncio agora foi mais denso. 

 

She... 

Maybe the reason I survive, 

The why and wherefore I'm alive, 

The one I'll care for through the rough and ready years. 

Me, I'll take her laughter and her tears 

And make them all my souvenirs, 

For where she goes I've got to be. 

The meaning of my life is... 

 

– Houve mais alguém importante depois? – perguntou Fleur, parecendo tomar coragem. 

– Houve. 

– Quem?  

– Você e Bill. 
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– Você, com certeza, teve muitos admiradores. – disse Fleur soando ligeiramente rancorosa. – 

E admiradoras. 

– Depois de Alicia, só houve vocês. – disse Katie simplesmente. 

– Mais ninguém? 

– Mais ninguém. 

Mais uma vez, Fleur ficou em silêncio. 

– E como era com Alicia? – perguntou depois de um tempo. 

– Como assim? 

– Vocês contaram aos seus pais, contaram a alguém? 

– Não. Quer dizer, sim. Meus pais a conheciam, mas... Era como... um sonho, sabe? 

Simplesmente aconteceu, acontecia. Nunca demos um nome, nunca conversamos sobre isso com 

ninguém. Eu sabia que Alicia ficava com alguns garotos. No meu sexto ano, ficamos meses sem transar 

porque ela se envolveu com o Zachary Smith e resolveu experimentar esse tipo de relação 

monogâmica. Não durou muito tempo. – Katie riu, balançando a cabeça. – Mas eu simplesmente não 

tinha vontade de ficar com mais ninguém. Ela ainda me bastava. Éramos amigas sempre, isso nunca 

mudou. 

Fleur remexeu um pouco a água, em silêncio. 

– Está tudo bem? – perguntou Katie por fim. – Você está estranha. 

– Está. – respondeu Fleur, mas Katie sabia que aquele tom de voz não era o dela. 

– Por que está falando desse jeito? 

– Estou falando normalmente. 

– Não, não está. 

Fleur murmurou algo que Katie não entendeu. 

– O que? – insistiu. 

– Estou com ciúmes, ok? – disse Fleur. – Eu não sou sua primeira mulher. 

– Ciúmes? – Katie pensou por um tempo. – Isso é tão importante assim? 

– Não deveria... É só... Você é minha primeira. 

Fleur se levantou e saiu da banheira. Na vitrola, a canção soava a mesma palavra “She, she...”. 

– Ei, Fleur. – disse Katie indo até ela. – Não ligue para isso. – pegou-a pelo braço e puxou-a 

para si. – Nunca ouse duvidar do quanto você é especial, eu te proíbo. – falou, prendendo-a em seus 

braços. 

 

Estar de volta à própria cama lhe dava um sentimento ambivalente. Era um tanto solitário, não 

podia negar. Mas, ao mesmo tempo, era como se o mundo tivesse voltado para o eixo. Passar uma 

semana inteira dormindo e acordando com Bill e Fleur fora como viver a vida de outra pessoa. E agora 

que Katie estava sozinha mais uma vez, com o vinil do Charles Aznavour girando em sua própria vitrola, 

sentia como se aquela outra pessoa tivesse, de certo modo, deixado resquícios nela. 

Sua vida parecia uma coleção de pequenas ironias, agora que parava para pensar nos últimos 

anos. Tinha se apaixonado por Alicia aos 15 anos. Ela era sua companheira de time, de casa, de 

sonhos. Sua melhor amiga. Nada mais previsível. Nunca planejaram o primeiro beijo ou a primeira vez 
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que transaram. Nunca planejaram nada, só sonharam. Aos 15 anos, parecia que os dias eram curtos 

e a vida longa demais para prever o futuro. Tinha tudo que queria nela, sempre. E achava que Ali sentia 

o mesmo a respeito dela. 

Era uma adolescente, estava apaixonada e, mesmo assim, nunca falaram em namoro ou em 

morar juntas ou em gastar a eternidade ao lado uma da outra. Não pensaram em palavras como “ciúme” 

ou “fidelidade”. O sexo era o bônus cintilante de algo muito maior. E o amor era livre. 

Agora Katie tinha 21 anos e uma carreira taxiando na pista, esperando a hora de decolar. Era 

mais segura, mais desapegada do mundo, e tinha se envolvido não com uma, mas com duas pessoas. 

Um casal. E palavras como relacionamento, ciúmes, exclusividade, entre tantas outras que seu cérebro 

tinha dificuldades de assimilar, estavam pulando diante dela. Como? Como podia ter dado conta de se 

enrolar em uma relação a três? Pequenas enormes ironias. 

Katie nunca tinha parado para se perguntar como era possível que se sentisse tão atraída pelos 

dois, ao mesmo tempo. Como podia desejar tanto a companhia dos dois. Como podia achá-los tão 

fantásticos. Agora, enquanto o sentimento assentava dentro dela como uma tempestade de areia que 

finalmente se extinguia, não questionava nem o fato de que tinha – Merlin, ela tinha mesmo – se 

apaixonado pelos dois ao mesmo tempo. Porque o amor, para ela, sempre fora imensurável e sem 

censuras. 

O que se perguntava era algo um pouco mais complexo: o que diabos ia fazer com aquilo? 

 

Tudo tinha ido bem. Tinha chegado na hora certa, cumprimentou as pessoas, estava de bom 

humor... Entrou em sua sala e se deparou com uma orquídea roxa belíssima, em um vaso enfeitado, 

em cima de sua mesa. Ficou comovida com o gesto da equipe. Sorriu e sentou-se à mesa. Viu que 

havia um cartão junto do vaso e o pegou. 

 

Estimamos suas melhoras. Fique tranquila que seu lugar está garantido, leve o tempo que 

precisar.  

Ann-Marie Florent. 

 

Seu estômago se contorceu. A proposta de Klaus. O acidente havia feito com que se 

esquecesse completamente disso. Nem sequer tinha pensado no assunto... 

Com certeza era a melhor proposta que alguém da idade dela poderia receber. Combinava 

completamente com seu estilo de vida, já que não era casada, não tinha filhos, praticamente nenhum 

vínculo fix... 

– Bom dia! – cumprimentou Bill colocando a cabeça dentro da sala. – Bem vinda de volta! 

Precisava pensar muito bem no que ia fazer. 

– Oi Bill. – sorriu guardando o cartão na gaveta. – Acabou a bagunça por aqui, a chefe voltou. 

Ele entrou radiante com o que ela reconheceu ser a ordem de serviço do dia. Seu estômago 

revirou novamente. Carrinho, túneis, cofres... 

– Tudo ok, Katie? – perguntou Bill quando a viu fitando a folha por mais tempo que o necessário. 

– Claro. – sorriu ela – Reúna a equipe, vamos começar. 
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– Se você quiser podemos ir apenas nós. – disse ele quando a viu pendurar a capa. 

Ela tocou o ombro dele. 

– Bill? 

– Ahm? 

– Qual minha profissão? 

– Ahm... desfazedora de feitiços? 

– O que um desfazedor de feitiços faz? 

– Desfaz feitiços? 

– Exato. Reúna a equipe. 

Mas quando ela entrou no carrinho não havia mais aquela determinação. Suas mãos tremiam 

e suavam, sentia um ligeiro latejar na têmpora. O olhar de esguelha que Bill lhe lançava de dez em dez 

segundos a irritou tanto que ela foi rude com ele: 

– Se eu for explodir, eu aviso, Weasley. 

Quando desceram do carrinho, ela se aproximou de Bill. 

– Desculpe, está bem? – disse – Eu só estou nervosa. 

– Tudo bem. – disse ele. – Está mesmo pronta para isso? 

– Não posso ficar trancada em uma sala, Bill. 

Porém, quando a porta do cofre foi aberta, ela tremia, e a dor na têmpora agora era em toda a 

cabeça. 

Passou o dia inteiro assim. Aquilo era ridículo e sabia disso. Já tinha passado por coisas muito 

piores na vida. Daria sua visão e audição, a qualquer momento, para ter Alicia e os pais de volta. Daria 

todos os seus sentidos e viraria uma parede de concreto se pudesse reavivá-los. Aquele acidente 

estava longe de ser o maior trauma de sua vida e, mesmo assim, tudo que conseguia pensar era 

naquela horrível sensação de afogamento, do breu profundo no qual se enterrara. Cada porta de cofre 

aberta, naquele dia, trouxe à luz dores e raivas há muito adormecidas. Sentiu raiva de cada uma das 

pessoas que inundaram o mundo de magia negra e inventaram a dor e a perda para macular algo tão 

puro quanto a mágica. Odiou Gringotes e sua falta de critério com a clientela. Odiou seu trabalho e 

odiou que trabalhos como o seu existissem.  

Durante toda a manhã e a tarde, Katie sobressaltava-se com qualquer minúsculo som. Teve 

dores de cabeça, dores no estômago e chegou até mesmo a lançar um expeliarmus em uma armadura 

que, inocentemente, despencou no último cofre. Tentou parecer mais velha, mais dura, mais forte, mais 

inteira do que se sentia. Do que era. Tentou não tremer e não hesitar diante de sua equipe. Porque era 

a líder deles e lideraria. Mas, pela primeira vez em muitos meses, estava novamente consciente do 

perigo. De que existiam perigos reais enterrados nas profundezas do banco. Sabia, agora, que tinha 

dado sorte. Poderia ter sido muito pior naquele dia. Podia ser muito pior hoje. Podia acontecer com Bill. 

Com Fleur. 

Pensar nisso fez com que se sentisse ainda mais doente. A sensação só se amenizou quando 

deu por encerrado o expediente e toda sua equipe estava sã e salva. Mal conseguiu se despedir deles 

antes de rumar a passos rápidos para sua sala. Bateu a porta atrás de si e andou até a mesa, apoiando 

as mãos trêmulas sobre a madeira para se firmar. Agora tremia inteira, como se seus últimos fiapos de 
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autocontrole tivessem se esgotado. Tentou respirar fundo para se acalmar, mas o ar pareceu se agarrar 

como fumaça à sua garganta. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto, deslizando pela curva do nariz até 

pingar sobre a mesa.  

Katie ouviu o som da porta se abrindo e nem precisou se virar para saber quem estava 

entrando. Apenas uma pessoa entrava sem bater.  

– Katie? Você está bem? – a voz de Bill questionou e os passos dele ecoaram. Ele só precisou 

lançar um olhar rápido para ela para descobrir a resposta. – Ah, Kat... 

– Não! Fica aí! – ela exclamou, secando os olhos com as costas das mãos. Não queria olhar 

para Bill, não queria que ele olhasse para ela daquele jeito.  

– Katie, por favor. 

– Vai embora, Bill... Eu não quero... Vai embora.  

Ela tinha perdido seus pais e Alicia no fim da guerra. E tinha doído tanto, tanto. Mas a guerra 

tinha chegado ao fim e era como se todo o mal tivesse se esvaído do mundo. E Katie pensou que, se 

sobrevivesse àquilo, nada mais doeria tanto. Nunca mais se sentiria tão assustada. Mas nada daquilo 

era verdade. E a presença de Bill ali só colocava seus medos em polvorosa. Pra quem achava que não 

tinha nada, Katie tinha muito, tinha tudo a perder ainda.  

– Kat, eu sinto muito. Foi tudo culpa minha. 

– O que? – a surpresa a fez, finalmente, se virar de frente para Bill. Ainda tremia e suas mãos 

estavam suadas. Os olhos, úmidos.  

– O que aconteceu com você. Eu estava logo ali, Katie! Eu podia ter te ajudado! Eu podia ter 

impedido isso de acontecer! É tão frustrante! Eu estava logo ali! – ele levou as mãos aos cabelos, 

puxando-os em um gesto de desespero que Katie nunca tinha visto nele. Bill era sempre calmo, sempre 

firme. – Eu sou mais velho, mais forte, eu sou homem, eu deveria ser o tipo de pessoa que evita que 

isso...  

Então as lágrimas se desprenderam de vez dos olhos de Katie, passando a escorrer 

copiosamente por seu rosto. Bill continuava a gesticular, a voz tensa, as mãos se fechando em punhos. 

As palavras dele formando algum discurso bobo e machista que não era o que ele estava tentando 

dizer de verdade. Tudo que Katie podia pensar era em como ele a abraçara firme, quando ela não 

podia ver ou ouvir, e como continuara abraçado a ela, mesmo quando ela se debatera e arranhara. Ele 

não soltou em nenhum segundo. Ele não soltou.  

E quando Bill se aproximou e segurou-a pelos ombros, jurando que nunca mais deixaria nada 

de mal acontecer a ela, tudo que Katie podia ouvir era um sonoro: eu te amo. Então apenas se agarrou 

a ele e beijou-o avidamente.  

Havia uma necessidade tão urgente naquele beijo que Bill sentia como se ela fosse desvanecer 

se a soltasse. Ela tremia e o sal das lágrimas dava sabor ao beijo. Tão pequena, tão frágil, tão dele. 

Katie puxou-o pela gravata e se agarrou a seu colarinho. 

Bill deslizou as mãos por sua coxa, erguendo a saia, ansiando por mais contato com a pele 

quente, doce, que agora ele conhecia tão bem. Ergueu Katie e sentou-a sobre a mesa. Durante todo 

esse tempo suas bocas não se soltaram. 



173 
 

Sentiu a mão dela deslizar por ele até pressionar a ereção sobre a calça. Gemeu baixinho, sua 

boca agora indo parar no pescoço de Katie. A respiração dela era uma mistura ofegante de gemidos e 

soluços. 

Nem sequer pensou quando sua mão chegou até a calcinha dela e a arrancou. Quando 

percebeu, estava puxando-a para si, seu zíper aberto. E estar dentro dela era única coisa sensata a 

ser feita.  

– Bill... – Katie gemeu seu nome como um protesto quando ele a penetrou subitamente. Mas 

as unhas cravadas em suas costas, cortando mesmo sobre o tecido, mostraram que não havia mais 

volta.  

Viu quando Katie deixou-se cair na mesa, ainda agarrada à gravata, o rosto vermelho, 

mordendo os lábios para não emitir som. Ele nunca a havia visto tão linda. Quando ela finalmente largou 

a gravata para cravar os dedos na madeira, ele não via mais nada, não sabia onde estava, nem se 

importava. Só o que existia era ela. E, num insolente pecado, apenas ela. 

 

Capítulo V 

 

Katie tinha que confessar que o deslize com Bill, em sua sala, a estava incomodando. Depois 

de pensar muito sobre o assunto, decidiu que ia falar com ele e convencê-lo a contar tudo para Fleur. 

Sabia que aquela angústia ia passar, porque não conseguia entender como podia ser errado fazer amor 

com Bill, mas podia entender o erro de manter aquilo em segredo. Mas o dia seguinte foi uma loucura 

no trabalho. Jeffrey que, depois de Bill, era um dos integrantes da equipe em que ela mais confiava, 

pegou varíola de dragão. E, fora ficar com a equipe desfalcada, Katie tinha outros problemas. 

– Varíola de dragão? – perguntou, incrédula, quando Bill contou a ela. – Quem é que contrai 

varíola de dragão com trinta e três anos? 

– Jeff tem vinte e sete, Katie. E sabe-se lá como. – disse Bill. – Acalme-se, não é a primeira 

vez que ficamos sem um membro da equipe. 

– O congresso de Defesa Contra as Artes das Trevas em Paris... – suspirou ela. – Jeff estava 

designado para comparecer. Precisamos renovar alguns estoques, ver os produtos novos, tudo isso! 

Eu não posso sair daqui, estou atolada! Há um monte de coisas atrasadas. – ela andava de um lado 

para o outro recolhendo pedaços de pergaminhos. – O inquérito sobre os Selwin precisa dos relatórios 

para daqui a cinco dias, eu não estou nem na metade. – agitou um rolo de pergaminho para ele. – O 

Ministério expediu a autorização para a abertura do cofre dos Lestrange porque a sentença definitiva 

dele sai em duas semanas. Merlin sabe que eu vou revirar cada canto daquele cofre para que aquele 

crápula nunca pise fora de Azkaban de novo. – ela bateu com a mão na mesa. 

– Calma, Katie, respire. – falou Bill erguendo as mãos. – Você precisa relaxar. 

– Ah, não me vem com essa não, Bill Weasley! Suas técnicas de relaxamento são um tanto 

quanto controversas. – falou ela apontando o dedo para ele. 

– Ok, ok. Façamos assim... – disse ele. – Eu vou ao tal congresso. 

– Vai? 

– Você vai parar de dar chiliques e deixar eu te beijar? 
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– Hum... Vou. Acho que sim. 

– Então eu vou. – ele sorriu e beijou os lábios dela de leve. – Quando eu preciso ir? 

– Hm... em três horas? 

Ele suspirou. 

– Ok, vou falar com Fleur e ir arrumar as malas. – ele a apertou em um abraço. – Te vejo em...? 

Katie soltou um muxoxo desanimado. 

– Sete dias... 

– Cuida da Fleur para mim. 

– Cuido. 

– E se cuida. 

– Vou tentar. 

Ele a beijou mais uma vez e saiu da sala. 

“Ok, Bell, pare de agir como uma adolescente idiota apaixonada, são só sete dias. Pelo menos 

Fleur pode me fazer companhia...” 

O pensamento logo lhe causou um arrepio. Suspirou. 

– Melhor ficar na sua, Bell, na sua... – falou, antes de fechar uma gaveta. 

 

Fleur estava levando alguns relatórios para o Ministério. Sentia-se desanimada. Dormir sem 

Bill era extremamente solitário, e também sentia falta de Katie. Estava perdida em pensamentos quando 

viu uma mulher anormalmente bonita vindo em sua direção. Ela usava um terno elegante, preto, e 

óculos delicados de armação escura. Os cabelos estavam alinhados em cachos perfeitos e tinham o 

mesmo tom ruivo escuro que Fleur sempre invejara em Ginny. Fleur suspirou, sentindo saudades de 

seu próprio terno preto que, ultimamente, estava proibida de utilizar no trabalho. Mas gostava do motivo. 

Sabia que, quando com ele, ficava bastante mais desejável que aquela ruiva.  

Para a sua surpresa, a mulher olhou para ela e seus lábios pintados se curvaram em um sorriso 

que Fleur retribuiu. 

– Olá, bom dia! – cumprimentou. – Você trabalha aqui? 

– Sim. – respondeu Fleur mirando os olhos castanhos claros da mulher. 

– Estou procurando Katie Bell. Você sabe onde fica a sala dela? 

O sorriso de Fleur morreu. 

– Corredor da direita, segunda porta da esquerda. – respondeu friamente. 

– Obrigada. – disse a mulher tomando a direção que ela indicara. 

Por Merlin, o que uma mulher tão bonita estava fazendo, procurando Katie no banco? 

Ficou parada por um minuto, observando o andar elegante seguir até o corredor. Pensou em segui-la 

e então entrar na sala de Katie com qualquer pretexto. 

“Ora, Fleur!”, pensou consigo, “Você está sendo estúpida como uma adolescente ciumenta. 

Katie já tem uma mulher. E um ruivo. Nem toda mulher que se aproximar dela vai seduzi-la!” 

Mas uma outra vozinha em sua cabeça questionou: 

“Mas e o contrário?” 
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Raramente Katie chegava ao trabalho desanimada, mas, naquele dia, quis sair correndo antes 

mesmo da porta de sua sala se fechar atrás dela, quando entrou. Bill estava há três dias na França, 

ela estava evitando momentos a sós com Fleur, e se sentia como uma viciada privada de droga. Achava 

até que tinha sintomas físicos de abstinência. Podia jurar que em alguns momentos ouvia a gargalhada 

firme e encantadora de Bill, e o perfume dos cabelos de Fleur pareciam persegui-la por todo lugar. 

Além do mais, estava tão atolada em trabalho burocrático que tinha vontade de explodir sua sala. 

Sentou-se, puxou um rolo de pergaminho e começou a trabalhar. 

Alguém bateu na porta. 

– Entre. 

Katie ergueu os olhos, esperando ver alguém da equipe, e se deparou com o sorriso de Ann-

Marie Florent. 

– Olá. – ela se aproximou da mesa – Vim ver se você estava viva e, claro, usar isso como 

argumento para te tirar daqui. 

– Oi, srta. Florent. – Katie tentou sorrir, mas as borboletas no seu estômago atrapalharam. 

– Por favor, me chame de Ann-Marie. Se recuperou bem? – sem convite, a mulher se sentou 

em frente a ela. 

– Sim, estou bem agora. – Katie sorriu. – A propósito, obrigada pelas flores. 

– Uma mulher nunca deve agradecer por flores se ela for mais bonita que as flores. – Ann-

Marie sorriu. 

Katie não soube o que dizer e apenas sorriu amarelo. 

“Ela está flertando comigo?” 

Nem sequer tinha dado muita atenção à aparência da mulher da primeira vez que se 

encontraram. Agora, olhando com mais calma, via que ela era muito bonita, claro. Mas ainda assim... 

só isso. 

– Eu sei que devo uma resposta. – falou para quebrar o silêncio. 

– Deve. Mas eu vou dar mais tempo a você. E, a mim, mais uma chance de usufruir da sua 

companhia. Que tal almoçarmos juntas na segunda-feira? Considere até lá o seu prazo final. – Ann-

Marie se levantou e se aproximou dela. 

Por educação, Katie levantou-se também. 

– Ok, tudo bem. Está combinado. 

– Então, até segunda. – Katie se preparava para estender a mão para um cumprimento, quando 

Ann-Marie se inclinou e beijou-lhe o rosto. Um único beijo constrangedoramente próximo à boca. 

– Até. – disse Katie, desconcertada, vendo a mulher sair pela porta. 

 

Fleur podia ouvir o vento de fim de tarde uivando pelas frestas das janelas. O mar estava 

agitado, borbulhando como um caldeirão, apenas alguns metros adiante. Tinha acabado de chegar d'A 

Toca, onde Molly insistira que ela passasse o final de semana. Fleur tinha recusado, gentilmente, 

dizendo que tinha muita coisa a fazer no Chalé das Conchas, mas não era verdade.  

A casa estava limpa e arrumada. As roupas, lavadas e passadas. A coleção de vinis fora 

arrumada em ordem alfabética. Os livros tiveram suas capas espanadas. Agora, tudo que Fleur tinha 
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para fazer era ficar deitada no sofá da sala, escutando o silêncio e sentindo o vazio de uma casa quase 

desabitada. A viagem de Bill fora súbita e a pegara desprevenida. Estava desacostumada a ficar tanto 

tempo, tantos dias sozinha.  

Durante a semana, demorara-se no banco o máximo possível, às vezes esticando a noite com 

alguns colegas de trabalho, saindo para uma caneca de cerveja amanteigada ou uma volta tardia pelo 

Beco Diagonal. Às vezes Katie a acompanhava, às vezes não. A morena parecia mais ocupada do que 

nunca, depois que Bill viajara. Fleur achava que fazia sentido, uma vez que agora Kat estava com a 

equipe desfalcada, mas mesmo assim... Em alguns dias, tinha a impressão de que Katie não ficava 

completamente à vontade em sua presença. Talvez ela também estivesse sentindo a falta de Bill.  

As noites, que Katie invariavelmente tinha livres, elas passavam separadas. Não tinham 

conversado sobre isso – acontecera como um acordo tácito. Katie não tinha aparecido no chalé desde 

que Bill viajara. E Fleur sabia que era melhor, era correto assim, mas isso não a impedia de se sentir 

miseravelmente solitária.  

Seu estômago se agitou, dando-lhe o aviso do passar das horas, anunciando fome. A última 

coisa que Fleur queria fazer era cozinhar para uma pessoa só. Ergueu-se do sofá, num ímpeto, e subiu 

até seu quarto para trocar de roupa. Passara os últimos seis dias se preocupando demais com correto, 

incorreto, com regras e limites. Mas não era criança. Ela e Katie eram amigas desde bem antes de se 

tornarem amantes. Sentia falta da companhia dela. Mais do que podia expressar.  

Colocou um vestido azul, macio, que se fechava em seu corpo como um robe, amarrado na 

cintura. Prendeu os cabelos em um rabo de cavalo desleixado e procurou por sua bolsa e varinha. Não 

havia razão nenhuma para passar o dia inteiro sozinha. Era uma mulher, bastante crescida e conhecia 

os limites. Então saiu de casa e desaparatou.  

O prédio em que Katie morava ficava no centro da cidade e Fleur teve que ser bem específica 

sobre sua localização, na hora de desaparatar. Quando reabriu os olhos, estava em um beco apertado 

entre dois prédios marrons e antigos. O edifício onde Katie morava era uma construção trouxa e Fleur 

caminhou com naturalidade até a portaria. Quando não viu ninguém por perto, usou a varinha para abrir 

o portão, em vez de tocar o interfone.  

O elevador deixou-a no oitavo andar e, no momento em que parou na soleira do apartamento 

de Katie, a porta se abriu. Katie deu um pequeno pulo de susto ao se deparar com Fleur parada à sua 

porta, a mão fechada em punho pairando no ar, pronta para bater. 

– Fleur! 

– Oi, Kat. Eu... já ia bater. – Fleur baixou a mão e sorriu. – Vim ver se você não quer sair para 

almoçar. Estava sozinha em casa e não me animei de cozinhar para uma pessoa só, então... – a loira 

parou, de repente, para observar a mulher do lado de dentro do apartamento. 

Katie usava uma calça jeans, velha e justa, e uma camisa preta lisa. Tinha botas sem saltos 

nos pés e o cabelo estava trançado. Segurava a varinha em uma das mãos e uma bolsa na outra. 

– Acho que você já tem planos. – Fleur disse, cruzando os braços na frente do corpo e franzindo 

a testa. 

– Ah... Hm, é, eu... – Katie balançou a cabeça afirmativamente – Estava de saída.  
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– Posso saber para onde? – perguntou Fleur, abandonando totalmente qualquer tipo de 

discrição.   

– Hogsmeade. Eu estava indo ao cemitério de Hogsmeade. – ela disse, a voz pouco mais alta 

que um sussurro. 

– Ah. – Fleur soltou o ar e fitou Katie, hesitando por um momento antes de perguntar: – Posso 

ir com você?  

 

Era um lugar feio e frio. Bem-cuidado, sem dúvidas. Grama aparada, flores frescas sobre as 

lápides, folhas varridas dos pés das árvores. Mas ainda era feio. E, definitivamente, era frio. Fleur 

escorou as costas no tronco nodoso de um carvalho e desviou os olhos da figura pequena de Katie, 

uns 30 metros adiante, em frente à lápide de Alicia Spinnet. Fleur tinha ido com ela até ali, mas sabia 

que era um momento de Katie com ela mesma... Ou de Katie com Alicia, talvez.  

Sabia também que, em algum lugar ali perto, estava o túmulo de Fred Weasley, mas não 

pensou em procurá-lo. Não mais uma vez. Ela não fazia o tipo que frequentava cemitérios e abria o 

coração para lápides de pedra. Tinha ido ao enterro de Fred e um enterro era um “adeus”. Para Fleur, 

adeus era adeus. Só que, pelo visto, Katie não pensava o mesmo.  

Fleur tinha uma sensação levemente opressora no peito. E sabia que não tinha a ver com estar 

cercada por mortos, ou por todas as lembranças ruins presentes naquele lugar. Não tinha a ver com as 

torres de Hogwarts, vistas à distância, e com as reminiscências da guerra. Não. Aquela sensação tinha 

a ver com a mulher logo adiante, que agora enxugava os olhos e conjurava um buquê de rosas 

vermelhas.  

Era uma sensação dolorida que Fleur não podia explicar, embora já a tivesse sentido antes. E 

a dor era regada com uma bela dose de impotência. Não havia nada que pudesse fazer, embora 

quisesse desesperadamente fazer alguma coisa. E a sensação apenas cresceu ao ver Katie se 

aproximar novamente, os olhos e o nariz avermelhados.  

– Vamos voltar ao apartamento. Eu preparo alguma coisa para o almoço. – ela disse, 

suavemente, e Fleur concordou com a cabeça. Katie estendeu a mão, Fleur a segurou, e 

desaparataram mais uma vez.  

Foi com um silêncio pesado por companhia que as duas voltaram ao apartamento de Katie. 

Era pequeno e aconchegante, Fleur pensou, à primeira vista. Katie rumou para a cozinha de estilo 

americano, abriu a geladeira e espalhou alguns ingredientes sobre a bancada. Ela cozinhava de modo 

eficiente, não passional. Fleur podia jurar que os pensamentos daquela morena estavam muito longe 

dos tomates que cortava em rodelas. Era sorte que não cortasse os próprios dedos no caminho.  

– Meu casamento estava por um fio. – Fleur murmurou, de repente, e os olhos de Katie se 

ergueram para ela, atentos, pela primeira vez em muitos minutos. 

– O que?  

– Eu e Bill estávamos prestes a nos separar, quando você... aconteceu. – disse e Katie pousou 

a faca sobre a bancada, calmamente, prestando atenção. – Depois que a guerra acabou e nós 

perdemos o Fred, o Lupin, a Tonks... Tanta gente. E não parecia que tínhamos realmente vencido coisa 
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alguma. A família Weasley ficou irreconhecível. Bill se fechou como uma ostra e foi ficando cada vez 

mais distante...  

Fleur encarou as próprias mãos, sem ter certeza de por que estava falando tudo aquilo. Mas 

Katie permaneceu em silêncio, então ela continuou. 

– Depois nós voltamos a trabalhar e isso piorou tudo. Bill não queria que eu voltasse ao 

Gringotes. Pelo menos não como desfazedora de feitiços. Um trabalho burocrático e seguro, era o que 

ele queria para mim. Na verdade, o que ele queria mesmo era que eu ficasse trancada em casa o dia 

todo, mas eu deixei claro que isso não ia acontecer.  

Fleur voltou a levantar a cabeça para ver que os olhos de Katie continuavam fixos nela, 

prestando toda atenção.  

– Nós começamos a brigar todos os dias. Ele vinha com um discurso machista e eu vinha com 

dezenas de ofensas. A verdade é que eu estava frustrada. Tinha me metido em um país, uma guerra 

e uma família que não eram as minhas. Eu nunca pensei em não lutar, entende? Tinha me apaixonado 

por Bill de todo coração, e Harry também sempre foi um garoto incrível e a causa era mais que justa. – 

Fleur suspirou e balançou a cabeça. – O que estou tentando dizer é que, quando a guerra acabou, eu 

achei que poderíamos finalmente viver em paz, felizes. Sermos o casal recém-casado que nós éramos. 

Mas isso não aconteceu, é claro. A guerra deixou cicatrizes e trouxe consequências.  

A loira cutucou as próprias cutículas, sentindo o peso da mudez de Katie pairar sobre o 

ambiente. Mas os olhos dela mal piscavam e Fleur achou que era um sinal para que seguisse em frente.  

– Bill estava magoado e triste e eu estava me sentindo sozinha e carente. Nem lembrávamos 

mais do que gostávamos um no outro. Naquela noite, no seu aniversário, bebemos por horas pra que 

suportássemos a noite lado a lado. Mas não foi tão difícil, porque você estava ali. Então tudo 

aconteceu... E você deve ter percebido, como nós percebemos, que foi muito mais do que química.  

“No dia seguinte, nós acordamos e você tinha ido embora. Mas, mesmo assim, eu conseguia 

enxergar o Bill por quem eu tinha me apaixonado. E acho que ele viu isso em mim, também, a antiga 

Fleur. Mas quando ficávamos muito tempo longe de você, a magia ia sumindo... Perto de você, éramos 

felizes de novo. Conversando, bebendo, rindo, flertando. Você é tão jovem. Tão cheia de alguma 

coisa... pura. E sincera. E doce. É claro que eu já tinha percebido a mudança que você causa toda vez 

que chega perto, mas nunca tinha me dado conta de o que era. Até hoje. Até ver você no...  

“Você faz o passado ficar no passado, Katie. Mais do que isso, você faz a gente ver que existe 

um futuro e que ele é melhor. Eu não posso nem começar a explicar o que eu sinto cada vez que você 

fala da Alicia. É um ciúme amargo e sem sentido, que eu não espero que você entenda. Faz parte do 

meu jeito de sentir as coisas. Mas se ela ajudou você a ser a pessoa que você é hoje... Então Alicia 

deve ter sido incrível.” 

– Ela foi. – Katie murmurou, a voz apenas um fio rouco de som. Fleur assentiu com a cabeça, 

os olhos marejando sem que pudesse impedir. 

– Eu acredito. E espero que você acredite quando eu digo que o que eu mais desejo nessa 

vida é poder fazer por você o que você fez por mim. Fazer você deixar o passado no passado, ver que 

o futuro pode ser muito mais doce. Katie, tudo que eu quero é fazer você feliz de novo.  
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Fleur nem a viu se aproximando, mas, no instante seguinte, tinha os lábios de Katie sobre os 

seus.  

– Você me faz feliz. Você me faz tão feliz... – ela sussurrou contra sua boca e Fleur afastou os 

lábios para beijá-la mais profundamente.  

Suas línguas se encontraram e se enroscaram, sem pressa e sem medo. Fleur sentiu quando 

Katie puxou o elástico que prendia seu cabelo e ele caiu cascateando por seus ombros. Os dedos de 

Katie se embrenharam pelos fios, as unhas roçando sua nuca com uma suavidade sensual que 

espalhava arrepios por sua pele.  

A outra mão de Bell cuidou de desfazer o nó que mantinha seu vestido fechado. Uma vez 

liberto, o tecido leve balançou e se abriu para revelar o corpo magro por baixo. As unhas de Katie 

subiram se arrastando por sua barriga e, em meio a um calafrio, Fleur lhe segurou o pulso.  

– Katie... a gente não...  

Katie não parecia muito interessada no que ela estava dizendo e apenas correu seus lábios 

quentes pela clavícula de Fleur, de modo deliberado e irresistivelmente carinhoso. A morena tirou a 

própria camisa e deixou-a cair sobre o assoalho da cozinha. Entrelaçou os dedos nos de Fleur e passou 

a puxá-la pelo pequeno apartamento, na direção do quarto.  

– Kat, por favor... – Fleur gemeu quando chegaram à cama e Katie se livrou da própria calça 

jeans, rebolando um pouco para fazer o tecido deslizar, e subiu no colchão, deixando Fleur de pé, 

trêmula e hesitante na porta. – Nós não podemos. As regras. 

– Fleur. – Katie piscou, quase aturdida, como se não pudesse compreender completamente o 

que a loira estava falando. – Você não entende? Eu sou sua. Eu sou sua também.  

Fleur nunca se dera conta do quanto estava faminta por aquelas palavras. Mas a frase caiu 

sobre ela como um encantamento, dissolvendo muros, represas, fronteiras. Enfim, quando Fleur subiu 

na cama para se juntar a Katie, em seu mundo não existiam mais limites.  

Katie ficou de joelhos sobre o colchão e Fleur parou em frente a ela, também ajoelhada. Fleur 

segurou o rosto da morena com as duas mãos e a trouxe para si, beijando-a lenta e profundamente. 

Katie a segurava pela cintura, mais como se quisesse se manter por perto do que impedir Fleur de se 

afastar.  

A loira escorregou uma das mãos para o cabelo de Kat, embrenhando os dedos nos fios, 

enquanto a outra deslizou pelas costas e abriu o fecho do sutiã. A peça escorreu pelos braços de Katie, 

sem resistência. Fleur desceu as duas mãos para emoldurar os seios recém-libertos, adorando-os em 

cada mínimo detalhe. Gemeu contra os lábios de Kat, deliciada apenas de sentir a textura do mamilo 

se agitando sob seus dedos. O formato pequeno e perfeito ao encaixe de suas palmas.  

Empurrou Katie para se deitar de vez na cama e se abaixou sobre ela, puxando a calcinha 

branca pelas pernas morenas e jogando-a para longe. Segurou uma das pernas da morena no ar, 

puxando-a pelo tornozelo ao encontro de sua boca. Encostou os lábios na lateral do pé de Katie, 

arrastando os dentes pela curva sensual que a fez chegar até os dedos. Gostava dos pés de Katie. 

Eram pequenos e bem-feitos. Morenos e delicados. Arrastou a língua dos dedos de volta ao tornozelo, 

fazendo Kat se contorcer. Ah, sim. Também adorava aquilo – a sensibilidade sexual daqueles pés.  
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Deitou-se ao lado dela na cama, virada de lado para encarar aquele corpo delicioso. Katie virou-

se também e Fleur tocou-lhe o rosto, fazendo-a fechar os olhos. Esticou-se e beijou a ponta do nariz 

de Katie, descendo para a maçã do rosto, dali para a linha do maxilar, arrastando a língua em direção 

ao queixo e detendo-se, com infinitas mordiscadas, na boca. Depois seguiu, subindo os lábios pela 

outra bochecha, deslizando a ponta do nariz pela sobrancelha de Katie até beijar-lhe a testa, os 

cabelos, a orelha.  

– Fale de novo... Preciso ouvir de novo... – sussurrou com a boca colada no ouvido dela. 

– Eu sou sua. – Katie respondeu, abrindo os olhos. – Para o bem e para o mal. Por hoje e por 

todos os dias, enquanto você quiser...  

– E se eu quiser você pra sempre? 

– Pra sempre?  

– Sim. 

– Então que seja. Que seja pra sempre... – Katie assentiu, estremecendo quando a mão de 

Fleur deslizou por sua coxa.  

Entreabriu as pernas e os dedos de Fleur deslizaram para o ponto de seu corpo que a 

entregava, desarmada, mãos ao alto, sem argumentos – era dela. E era dela por isso e por mil outras 

partes de si mesma que se iluminavam quando Fleur chegava perto. Por aquela vontade dela inteira, 

toque, riso, olhos, vida. Se Fleur ao menos soubesse, se Katie tivesse uma maneira melhor de dizer... 

E Fleur nunca mais duvidaria. Embora tivesse existido Alicia. Embora existisse Bill. E embora Katie 

fosse e sempre fosse ser deles, ela era de Fleur, não menos, não pela metade, mas inteira.  

Katie tremeu e derreteu sob os dedos de Fleur quando chegou ao orgasmo, então se colou a 

ela, extasiada e completa. Sentindo que ela era o mundo e Fleur, o universo. 

 

Era noite cerrada quando Bill retornou ao Chalé das Conchas. Abriu a porta para se deparar 

com a casa escura e silenciosa. Pousou a mala perto da porta e agitou a varinha para fazer chamas se 

acenderem nos candelabros da sala.  

– Fleur? – chamou pela esposa, seus passos ecoando pelos corredores, conforme conferia os 

outros cômodos. Estavam todos vazios. Seria possível que Fleur já estivesse dormindo? 

Bill suspirou, decepcionado. Os últimos dias tinham sido uma agonia de saudade. Ele meio que 

esperava por algum tipo de... recepção calorosa. Subiu as escadas sem se preocupar com os ruídos. 

Se Fleur estivesse dormindo, ele a acordaria. Talvez a convencesse a aparecer de surpresa no 

apartamento de Katie e os três se afundariam na presença um do outro, para compensar aqueles dias 

todos de abstinência.  

Mas Fleur não estava no quarto. Nem no banheiro. Nem em lugar algum. O ruivo coçou a 

cabeça, começando a ficar preocupado. Caminhou até a janela e mirou a noite fora do chalé. Um sorriso 

lento se espalhou por seus lábios ao detectar os lampiões flutuando alguns metros adiante, na praia. 

Correu escada abaixo e chalé afora, chutando os sapatos no caminho para andar mais rápido 

sobre a areia macia. Quando se aproximou dos focos de luz, a imagem das duas mulheres tornou-se 

nítida. A excitação tomou-o de um só golpe, embrulhando seu estômago e deixando seus joelhos fracos 

de desejo. As duas saíam do mar, caminhando na direção dele com as ondas lambendo suas pernas.  
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Fleur usava um biquíni azul escuro que fazia seus olhos e cabelos cintilarem de encontro à 

noite. Era a visão de uma deusa saindo do mar, da própria rainha do oceano. Tão arrebatadora que Bill 

mal podia respirar. Já Katie usava um biquíni dourado e seus cabelos, molhados, estavam ondulados 

e grudando-se àquela pele morena. A cada passo ela parecia mais deliciosa, e o desejo de Bill se 

tornava mais corrosivo do que as ondas.  

– Eu... cheguei. – anunciou, bobamente, quando as duas finalmente notaram sua presença. 

Katie riu como uma garotinha e correu ao seu encontro, pulando sobre ele e enganchando sua 

cintura com as pernas. Bill pegou-a no ar e suas bocas se encontraram, a dele saudosa, a dela, salgada. 

Perfeita.  

– Katie! – a voz de Fleur exclamou, parecendo um pouco indignada. Bill devolveu a morena ao 

chão. – Achei que tínhamos combinado de tratá-lo formalmente, servir o jantar, o vinho, colocar uma 

música e provocá-lo até o dia amanhecer... Lembra? 

– Eu sei. – Kat disse, sorrindo divertida, seus olhos ainda no ruivo. – Mas é que eu senti tanta 

saudade... O resto pode ficar para depois. 

– Eu também quase morri de saudade! Mas nós planej... – Bill enlaçou Fleur com um braço e 

puxou-a para si, calando-a com um beijo faminto. Céus, o beijo de Fleur era tão doce, tão 

enlouquecedor. O corpo de Bill pulsou, furiosamente excitado. 

– Certo, o resto fica para depois... – a loira cedeu, ofegante.  

Bill sorriu e, sem saber como, tinha duas mulheres rodeando seu corpo com as pernas e seu 

pescoço com os braços. E apenas uma espécie mágica e desesperada de desejo fez com que ele 

conseguisse carregar as duas para dentro de casa. 

 

– Então, Katie. Creio que você pensou bem na proposta. – falou Ann-Marie, comendo uma 

colherada de sua salada de frutas. 

Katie tinha achado o almoço extremamente tedioso. Parecia ter durado ainda mais do que 

realmente durara. Era isso. Ia recusar a oferta, seguir com a sua vida e pronto. 

– Eu pensei bem, sim. Eu... 

Ann-marie pareceu notar a hesitação de Katie e a interrompeu. 

– Katie. – a ruiva estendeu a mão e pousou em cima da dela. Aquilo deixou Bell bastante 

desconfortável, mas ela não soube como se esquivar. – Você é uma mulher incrível. Eu quase caí para 

trás quando vi sua ficha na Escola de Aurores. Você provavelmente é a melhor coisa que passou por 

lá desde Ninphadora Tonks. Além de ser uma mulher linda demais para ficar enfiada no subterrâneo. 

Katie sorriu, ainda mais desconfortável. 

 

A primeira coisa que Fleur notou quando entrou no Caldeirão Furado foi que ele estava 

ligeiramente cheio demais. A música soava um pouco alta demais também, mas isso logo foi varrido 

de sua mente quando fitou a mesa no canto. 

 

Every breath you take 

And every move you make, 
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Every bond you break, 

Every step you take, 

I'll be watching you. 

 

Viu a curva das costas de Katie e a ruiva que perguntara por ela no outro dia. Katie tinha a 

cabeça inclinada na direção da mulher, que sorria. O estômago de Fleur deu uma pontada. E não era 

fome. 

– Não é Katie ali? – perguntou Bill, seguindo seu olhar. 

– É. – respondeu Fleur com um amargo na boca ao ver a mão da ruiva pousada sobre a de 

Katie. 

– Quem é aquela? – perguntou Bill e Fleur ficou ligeiramente satisfeita de sentir uma nota de 

incômodo na voz dele também. 

– Não sei. Mas ela foi procurar a Katie no banco, outro dia. – explicou Fleur. – Vamos lá falar 

com ela. 

– Fleur. Deixe ela almoçar em paz. – argumentou Bill, mas era tarde demais. Fleur já ia em 

direção à mesa. 

 

Every single day 

And every word you say, 

Every game you play, 

Every night you stay, 

I'll be watching you. 

 

– Katie. 

A morena virou-se e viu Bill e Fleur. Sorriu. Pronto. Agora seu “não” ia soar muito mais seguro. 

– Fleur, Bill! – cumprimentou. – Essa é Ann-Marie Florent. 

Fleur lançou um olhar tão frio à mulher que Katie a fitou de novo para conferir se ela não tinha 

sido congelada. Até Bill parecia desconfiado. 

– Olá. – cumprimentou ele. 

– Que bom que te encontrei aqui, Katie. – chamou Fleur, tentando sorrir e falhando 

miseravelmente. – Posso falar com você um instante? 

– Sim. Com licença. – ela se levantou e seguiu Fleur até um dos cantos do Caldeirão Furado. 

Bill pareceu meio indeciso sobre segui-las ou não e, por fim, ficou parado perto da mesa onde Ann-

Marie parecia confusa. 

 

Oh, can't you see? 

You belong to me. 

Now my poor heart aches 

With every step you take. 

Every move you make, 
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Every vow you break, 

Every smile you fake, 

Every claim you stake, 

I'll be watching you. 

 

– Quem é essa mulher? O que você está fazendo aqui com ela? – questionou Fleur quando 

estavam fora do alcance dos ouvidos. 

– Como assim? – perguntou Katie. O tom de voz de Fleur estava anormalmente desagradável. 

– Quem é essa mulher? Por que ela foi ao banco te procurar? Por que está aqui almoçando 

com ela? – o rosto da loira estava ficando cada vez mais vermelho. 

– O nome dela é Ann-Marie Florent, como eu disse. Ela trabalha para a Magic Security 

Enterprise. – respondeu Katie, calmamente. 

– Eu não a conheço.  

– Isso é porque eu ainda não te passei a lista de todos os meus contatos. – disse Katie, sorrindo 

sarcasticamente. Mas logo viu que Fleur não estava para brincadeira. 

– Você está dormindo com essa mulher? 

Katie piscou algumas vezes, tentando assimilar aquela pergunta. Fleur estava falando sério? 

– É uma reunião de negócios, Fleur. E estou sendo bem desagradável por deixá-la esperando 

tanto tempo. Com licença. 

Katie saiu em direção à mesa enquanto Bill vinha em direção à esposa. 

 

Since you've gone, I've been lost without a trace. 

I dream at night, I can only see your face. 

I look around but it's you I can't replace. 

I feel so cold and I long for your embrace. 

I keep crying baby, baby, please. 

 

– Me desculpe. – disse Katie, sentando-se novamente, com um sorriso constrangido.  

Suspirou e olhou ao redor, para ver que Fleur e Bill sentaram-se numa mesa no outro extremo 

do salão. 

– Sem problemas. – respondeu Ann-Marie. 

– São amigos do banco. Tinham alguns detalhes que precisavam ser esclarecidos.  – explicou 

Katie. Seu coração estava tão acelerado que precisava fazer um esforço enorme para soar 

normalmente. 

Não era possível que Fleur estivesse falando sério ao fazer aquela pergunta. Era? Como ela 

podia soar tão ciumenta e controladora? Tão desconfiada. Até mesmo Bill parecia aborrecido. Como 

se ela estivesse fazendo algo de errado... 

Lançou mais um olhar de relance ao casal e pensou que aquela relação, se é que podia chamar 

de relação, sempre soaria desigual de alguma maneira. Sempre. Ann-Marie estava falando, mas Katie 

não conseguia prestar muita atenção. Seu cérebro rodopiava, tonto. Eles eram um casal. Casados. Por 
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que nunca tinha se dado conta antes do que aquilo significava? Casados. Fleur e Bill eram os únicos 

motivos que tinha para recusar aquela proposta de emprego. Mas talvez eles fossem também a maior 

razão para aceitar. 

– Eu preciso ir, Katie. – disse Ann-Marie, por fim, atraindo de volta sua atenção. – Eu tenho sua 

resposta? 

Katie respirou fundo, engolindo o início de pânico a borbulhar em seu estômago. 

– Eu aceito. 

O sorriso de Ann-Marie iluminou metade do salão, o que só fez o monstro angustiado no peito 

de Katie se retorcer mais. Pelo menos não teve que manter a compostura por mais muito tempo – uma 

vez que a resposta foi dada, a conta foi paga e em questão de minutos Ann-Marie estava rebolando 

seus quadris bem-feitos para fora do Caldeirão Furado. 

Só então Bell se ergueu da mesa e caminhou na direção de Fleur e Bill, que pareciam 

envolvidos em uma conversa intensa e tumultuada. Os olhos de Fleur miraram a morena, quando ela 

se aproximou, e Katie viu a tempestade azul trovejando ali dentro, embora não pudesse entender 

completamente o motivo de toda aquela fúria. 

- O que é que está acontecendo? – perguntou, por fim. 

- Acho eu fiz essa pergunta primeiro. 

- Eu já expliquei, Fleur... Estava tendo uma reunião de negócios e... 

- Que negócios, Katie? Até onde eu sei, você não é a responsável pela entrevista de novos 

funcionários. Você não compra nenhum produto ou serviço sem um duende aprovar e você certamente 

não fica de mãos dadas com quem está tendo um almoço de negócios! 

Fleur tinha se erguido da cadeira para alinhar seus olhos aos da morena e seu tom de voz foi 

subindo decibel por decibel até estar pouco abaixo de um brado. 

- Fleur, se acalma. – Bill disse, a voz baixa e firme. – Aqui não é o lugar pra essa conversa. 

Vamos para o chalé e... 

- Que conversa, Bill? – Katie olhou para ele, a dúvida em seus olhos tão genuína quanto a 

irritação. 

- Vamos para o chalé. – ele disse novamente, estendendo a mão para Bell. Foi um gesto tão 

simples que atraiu facilmente a presa para a armadilha. Katie nunca hesitaria antes de aceitar a mão 

de Bill.  

No momento seguinte, estavam os três à porta do Chalé das Conchas.  

- Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? 

- A gente só quer saber quem é aquela mulher, Kat. – Bill disse, seguindo as duas mulheres 

para a sala de estar. – E não diga que é algo relacionado ao Gringotes, porque não é. 

- Eu não disse que era! 

- Você está nos enrolando! – Fleur parecia cada vez mais furiosa. Era loucura que Katie ainda 

a achasse extremamente sensual? 

- Não estou, não! Qual é o seu problema? 
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- Meu problema? É você quem tem se encontrado há semanas com uma mulher que ninguém 

conhece, sobre negócios que não têm a ver com o banco, sem comentar nada com a gente. E agora 

que foi pega no flagra... 

- Que flagra, Fleur?  

- Kat, você... Você tem alguma coisa com essa mulher? – a pergunta parecia muito mais séria 

feita na voz de Bill. Porque ele não estava gritando ou tendo um acesso de raiva e ciúmes. Ele estava... 

duvidando de verdade.  

- E se eu estiver, Bill? – Katie sorriu amargamente e balançou a cabeça. – E se eu estiver, 

Fleur? Hem?  

- Isso é traição, Katie! – Fleur gritou de volta, marchando até a cômoda no canto da sala e 

puxando um pedaço de pergaminho – Ou você se esqueceu de que nós temos regras? – disse, jogando 

o papel para cima de Katie, raivosamente. A morena reconheceu o “contrato” que os três tinham 

assinado, semanas atrás, bêbados de vinho, de tesão e de amor.  

- Fodam-se as regras! – Katie berrou de volta, agora sentindo o sangue pulsar quente e raivoso. 

Rasgou o pergaminho em dois pedaços. – Fodam-se essas regras hipócritas, que eu nunca entendi, 

de qualquer jeito! – rasgou o pergaminho em quatro pedaços. Os olhos de Fleur se arregalaram. – Eu 

e Bill transamos sem você! – oito pedaços. Katie voltou-se para Bill. – Eu e Fleur transamos sem você!  

Katie jogou os pedaços do contrato no ar, fazendo uma chuva de pergaminho cair sobre o 

tapete da sala, enquanto um silêncio tenso e furioso tomava conta do cômodo. Fleur e Bill olharam um 

para o outro, o coração dos dois batendo contra as costelas, no mesmo ritmo, embora eles estivessem 

longe e nunca pudessem saber o quanto estavam – tanto! – na mesma situação.  

- Por que você fez isso? – Fleur e Bill perguntaram um ao outro, ao mesmo tempo.  

Nenhum dos dois pareceu saber como responder e o som da respiração pesada de Katie foi o 

único ruído preenchendo o silêncio remanescente. Os olhos dos dois voltaram-se para ela, 

instintivamente. 

- Por que você fez isso? – disseram em uníssono novamente, dessa vez mirando a morena 

que tinha um olhar entre perdido e determinado no rosto. A pergunta, por mais dura que fosse, não 

ricocheteou dessa vez. 

- Porque eu amo vocês. – Katie respondeu, a voz pouco mais que um sussurro. – Eu amo vocês 

dois. Eu amo vocês e não sei colocar regras nisso e limitar todo o amor e todo o desejo que eu sinto 

por vocês o tempo todo!  

Katie enxugou com as costas das mãos a lágrima solitária que escorreu por seu rosto e esperou 

por uma reação. Qualquer uma. É claro que existe a resposta perfeita, a resposta ideal que alguém 

pode te dar quando você oferece a cara pro tapa e diz “eu te amo”. E é claro que Katie queria essa 

resposta. Mas nos segundos que se seguiram, ela realmente desejou apenas que qualquer resposta 

aparecesse. Não apareceu. E isso doeu. 

- Vocês não têm nada pra me dizer? 

- Bom, isso é tudo muito bonito, Katie. Por favor, vá em frente com todo o seu discurso sobre 

amor livre e incondicional... – Fleur disse, sua voz baixa e trêmula, mas decididamente fria. – Você tem 
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o que? 16 anos? E acha que amor é dar pra sua melhor amiga nos dias em que ela está a fim! No resto 

do tempo, o mundo é grande e o céu é o limite! 

- Eu não transei com mais ninguém! E não porque tinha um pedaço de pergaminho dizendo 

que eu não podia. Mas porque eu sinto... Eu sinto... Como você pode me conhecer tão pouco? 

- Por que você não nos conta quem é essa Ann-Marie Florent? – Bill interrompeu as duas, 

atraindo olhares afiados para si. 

- É isso que importa? – Katie forçou um sorriso. Bill apenas meneou a cabeça. – Ela trabalha 

para a Magic Security Enterprises, como eu já disse para Fleur. Eles me ofereceram um emprego. Uma 

oportunidade incrível, na verdade. Salário altíssimo. Fora do país.  

- Aposto que essa não foi a única proposta que ela fez... – Fleur começou. 

- Você aceitou? – Bill cortou a esposa, seus olhos nos de Katie. 

- Aceitei.  

- Você o que? – então Fleur estava gritando de novo e praguejando em francês coisas que, 

embora Katie não soubesse traduzir, podia entender muito bem. 

Bill tentou acalmá-la e recebeu um olhar furioso e acusador, que o fez se afastar de novo.  

- É assim que você nos ama? – Fleur estava dizendo, seu rosto vermelho e seus olhos em 

chamas – Tomando decisões unilaterais, sem conversar, sem discutir, sem sequer dar um sinal do que 

está acontecendo? Você é mesmo uma criança! 

- Fleur! 

- Uma criança que não sabe nada sobre amor. Amor é compromisso, Katie. Amor é 

compromisso e comprometimento! As pessoas fazem votos, fazem promessas, e isso faz parte, Bell! 

Amor não é só o sexo e os sorrisos. Mon Dieu!  

- Você não sabe o que está falando... 

- Onde eu estava com a cabeça quando fui me envolver com uma menina que acha que transar 

com outra pirralha libertina e inconsequente é tão longe quanto amar chega! Você nunca amou 

ninguém! E ela nunca amou você!  

- Ela morreu por mim! – Katie exclamou, sua voz aguda o bastante para rachar um cristal e 

certamente incisiva o bastante para fazer Fleur se calar. – Ela morreu por mim e eu teria morrido por 

ela! Eu amei Alicia e Alicia me amou, não importa se isso faz seu ego choramingar. Você não é a dona 

da verdade e você não é nem de longe um bom exemplo de compromisso, já que traiu as próprias 

regras!  

- Katie... 

- Não, Bill. – ela parou o ruivo com um gesto e respirou fundo. Enxugou as novas lágrimas que 

haviam rolado por suas bochechas e balançou a cabeça. – Não. Chega.  

Nenhum outro gesto ou palavra sequer tentou interromper seu caminho porta afora.  

 

Capítulo VI 

 

Katie Bell encarou o anel por mais alguns segundos e finalmente se afastou, admirada. 

- E ele não esguicha gás hilariante nem nada assim? 
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- Não. - Angelina respondeu, em um tom quase tão surpreso quanto o da amiga. – É de ouro. 

E o diamante é de verdade. George disse que é pra eu saber que ele me leva a sério. 

- Uau! - Katie exclamou, bebendo de um gole só o resto de firewhisky em seu copo. - Então 

você vai se casar!  

- Bom, parece a única coisa digna a se fazer, depois de ter aceitado esse anel... - Angelina 

balançou a cabeça e terminou seu uísque também. Katie acenou, pedindo outra rodada. 

Estavam no Cantatis Somnia desde o fim da tarde, quando Angelina surpreendera Katie na 

saída do banco, quase saltitante de contentamento, e perguntara se Kat não queria sair para beber. 

Bell quase riu diante da pergunta. Beber era basicamente sua forma de gastar o tempo livre, nas últimas 

semanas. Deixou Angelina escolher o local e suspirou pesadamente quando aparataram diante 

daquele bar. 

- Você vai estar aqui para o casamento, não vai? 

- É claro que sim. - Katie afirmou, solenemente, bebericando seu novo drinque.  

- Mesmo estando enterrada em algum micropaís, treinando bruxos que ainda usam varinhas 

feitas de rabo de pelúcio e... 

- Mesmo que eu esteja no quinto dos infernos, Angie. Eu venho para o casamento.  

Angelina sorriu diante da afirmação. Katie tentou retribuir, mas os músculos de seu rosto 

pareciam ter desaprendido aquela ação. Estava feliz pela amiga, estava mesmo. Mas ela precisava ter 

escolhido aquele bar? Katie tinha tantas lembranças pipocando em sua cabeça que mal conseguia 

prestar atenção ao que Angie dizia, na maior parte do tempo.  

- Adoro esse gosto de uísque na sua boca... - Alicia disse, beijando-lhe delicadamente os lábios.  

- Acho que você adora o gosto de uísque e ponto. - Katie contradisse, mirando o copo 

novamente vazio da loira.  

- Kat... - Ali segurou seu rosto, fazendo com que a morena a encarasse. Era a primeira vez que 

saíam depois da longuíssima temporada de Katie no St. Mungus. Os olhos de Alicia tornaram-se sérios 

e, por isso, para Katie, incrivelmente sensuais. - Você sabe, não sabe? 

- Eu sei. - Katie afirmou, suspirando. E ela sabia. Era amor. Ela sabia, sim. 

– Do que será que a jukebox me chama se eu colocar uma canção em francês? – Fleur estava 

perguntando, seu cabelo sensual caindo desordenado pelos ombros. 

– De louca. – Bill respondeu naquele seu tom brincalhão, e Katie sorriu só por vê-lo rir. 

– De sexy. – rebateu para Fleur, para que ela soubesse. Para que ela soubesse também. 

- Katie? - Angelina estava estalando os dedos na frente de seu rosto e Bell piscou, pescada do 

fundo de todas aquelas memórias confusas e entrelaçadas.  

- Desculpe, eu me distraí.  

- Tudo bem. Eu também estava pensando nela. - Angie disse e a mente embriagada de Katie 

levou um momento para perceber que se tratava de Alicia, não de Fleur. 

- É, esse lugar... 

- Eu escolhi de propósito, sabe. Eu queria que esse bar ainda guardasse todas as boas 

lembranças... E são tantas. Quando nós vínhamos juntas... Ou com Fred e George... E Alicia tinha tanto 
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jeito com essa jukebox. - Angelina riu baixinho e Katie engoliu em seco, sentindo as lágrimas 

borbulhando sob suas pálpebras.  

- Angie.  

- Eu sei que tem sido difícil pra você. - a negra estendeu um braço e segurou a mão de Katie 

entre as suas. - Mas eu queria que você soubesse que, um dia, você vai encontrar alguém... E não 

estou dizendo que essa pessoa vai te fazer esquecer Alicia. Ou que vai parar de doer, porque não vai. 

Mas... você vai encontrar alguém por quem acordar todas as manhãs. Alguém pra te fazer contar as 

horas do dia de novo. Alguém pra te fazer rir e... tudo isso. 

Agora Katie estava chorando tão copiosamente que mal podia enxergar a amiga sentada em 

sua frente. Ela já tinha encontrado aquela pessoa. Aquelas pessoas. Que tinham varrido as nuvens do 

céu tão competentemente. Que fizeram sua cabeça acordar para o futuro e seu corpo acordar para o 

desejo. Tinha encontrado alguém pra aliviar sua dor e otimizar seu prazer. Tinha encontrado e... 

perdido. Como isso tinha acontecido? Como? 

Limpando as lágrimas com as costas da mão, Katie acenou mais uma vez para o garçom e 

pediu uma nova rodada de drinques. 

- Nós já não bebemos o bastante? - Angelina perguntou, timidamente. Katie ainda conseguia 

sentir a textura do beijo de Alicia, o perfume do cabelo de Fleur e ouvir a voz grave de Bill cantarolando.  

- Acredite, ainda não. 

Mas, até o fim da noite, as duas beberam mais que o bastante e Katie não se surpreendeu por 

acordar na companhia de seu agora rotineiro enjoo matinal. Chegou ao banheiro em tempo de se 

ajoelhar diante do sanitário e esvaziar o estômago de tudo que tinha consumido no dia anterior.  

Sentia-se tonta e fraca. Não fazia ideia de onde estaria sua varinha. Assim que criasse forças, 

se arrastaria até a cozinha para catar um frasco de poção antirressaca, mas sabia que, por enquanto, 

não faria diferença. O enjoo erguia-se nela a cada manhã assim como o sol se erguia no horizonte e 

Katie já estava familiarizada à textura da porcelana e à queimação que a bile deixava em sua garganta 

pelo resto do dia.  

Enjoo matinal. Katie riu entre uma ânsia e outra, tocando a própria barriga. A primeira vez que 

tinha colocado o que sentia daquela maneira, fora tomada por um pânico tão grande que vomitou duas 

vezes mais. Lembrou-se de acordar uma manhã no Chalé das Conchas e das vozes de Bill e Fleur 

ecoando baixinhas: 

- Os olhos de Katie. - Bill disse. 

- Definitivamente os olhos de Katie. - Fleur concordou, animada.  

- Mas com a sua boca...  

- E a cor do seu cabelo...  

- Hm... Do que vocês estão falando? - Kat questionou, esfregando os olhos preguiçosamente. 

- De como seria um filho de nós três. - Fleur esclareceu, sorrindo. A única coisa que impediu 

Kate de sair correndo da cama foi o fato de Bill, literalmente, prendê-la ali. E também por Fleur estar 

nua...  

Katie passou a palma pela boca e se levantou do chão do banheiro, cambaleante. A lembrança 

era vívida e dolorida. A ideia de ter um filho era mais assustadora do que podia expressar, mas agora 
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sentia tanta falta da boca de Fleur e da cor dos cabelos de Bill que quase... Mas aquele enjoo não era 

gravidez. Era apenas ressaca. E tristeza. Tanta tristeza que lhe embrulhava o estômago todos os dias.  

Encontrara-se com Bill todos os dias das últimas três semanas, no trabalho. E a relação entre 

os dois nunca, nunca fora tão estritamente profissional. Esbarrava em Fleur ocasionalmente. Mas a 

relação com ela tinha-se ruído tão completamente que não sobrara nem profissionalismo. A loira fingia 

não vê-la ou ouvi-la. Como se Katie não existisse. E isso doía. Sabia que Fleur e Bill também não 

estavam mais juntos – soubera pelos boatos que invariavelmente se espalharam pelo banco. Não por 

eles. Não por nenhum dos dois. E isso doía mais ainda.  

Sentia uma falta tão profunda e aguda daqueles dois que, em alguns dias, era difícil sair da 

cama. E, ironicamente, só o fazia porque sabia que encontraria os dois no Gringotes. Mesmo que de 

longe, mesmo que de muito mais longe que a real distância entre eles. Mas eles estariam lá e Katie 

olharia para eles e sentiria dor e enjoo, mas também uma pontada de alívio irracional, por saber que 

eles ainda existiam. Que faziam parte do mesmo mundo que ela.  

A verdade era que tudo que queria era procurá-los. Queria tê-los de volta, não importava o que 

custasse. Recusaria a proposta de emprego. Faria um voto perpétuo com cada um deles, se preciso. 

Juraria lealdade, fidelidade, exclusividade, o que quer que fosse. Só queria eles de volta... Mas nunca 

disse e demonstrou nada disso. Não por orgulho, não por medo da reação dos dois, mas por uma 

certeza dilacerante de que aquilo não era o certo a se fazer. Certeza de que eram diferentes demais, 

de que não havia espaço no mundo para aquilo... Certeza de que não podia dar o que eles queriam e 

não podia fazê-los felizes. 

Sabia que os dois estavam separados. Mas Fleur havia dito que ela e Bill tinham passado por 

uma crise antes. A chegada de Katie tinha ajudado os dois uma vez. Talvez a partida dela ajudasse 

também. E isso não demoraria a acontecer. Faltava apenas uma semana.  

 

Bill puxou o gnomo de debaixo da terra, vendo a criatura se contorcer enquanto ele a girava no 

ar, cada vez mais rápido. Então arremessou o gnomo com tanta força que sentiu um comichão nos 

tendões do ombro. Ainda viu um vislumbre daquele ser sujo de terra voando para muito além da cerca 

do jardim e sumindo atrás da linha da colina mais próxima.  

O ruivo passou as costas das mãos pela testa suada, olhando ao redor para examinar o jardim 

d'A Toca, agora bastante esburacado, mas definitivamente livre de gnomos. Seus braços ardiam do 

esforço muscular e Bill sentou-se em um dos frágeis bancos de madeira do quintal, sentindo-se 

exausto. Mas aquilo era bom, uma vez que “exausto” e “com raiva” eram suas únicas opções de humor 

nos últimos tempos. E “exausto” era disparadamente a melhor delas.  

Seu gênio ruim conseguira afastar a maioria das pessoas, e Bill dera conta de se afastar 

sozinho das insistentes – como seus pais. Não era boa companhia para ninguém. Da última vez que 

tinha tentado interagir, participando de uma partidinha de quadribol feita nos fundos de casa no final de 

semana, tinha acertado um balaço na nuca de Harry com tanta força que deixara o rapaz desacordado 

por dez minutos. Bill tinha pedido desculpas e Harry relevara o acontecido na mesma hora – mas Ginny 

não falou com ele pelo resto da semana.  
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Depois disso, passava a maior parte do tempo em seu antigo quarto. Fazia as refeições em 

horários diferentes dos outros moradores d'A Toca. No trabalho, só abria a boca quando estritamente 

necessário. A verdade era que, quando no Gringotes, tinha medo do que poderia dizer se não pensasse 

em cada palavra antes de falar. Já perdera a conta de quantas vezes se pegara olhando fixamente 

para Fleur e para Katie, tudo na ponta da língua: sinto sua falta. Em vez disso, fechava as mãos em 

punhos e contava os minutos até poder ir embora.  

William Weasley nunca tinha sido muito bom com as palavras. Tinha lá suas maneiras de se 

expressar – quase sempre com um sorriso e com seu jeito carismático de ser. Não com discursos, não 

com declarações derramadas de afeto. Por mais que tentasse, não podia imaginar como pôr para fora 

aquela confusão dentro dele. Toda aquela necessidade verdadeiramente física de estar com aquelas 

duas mulheres. E mesmo isso, quando posto dessa forma, parecia tão absurdo que, na maior parte do 

tempo, ele achava que tinha enlouquecido.  

Também nunca fora o tipo de homem que fica sentado, assistindo, enquanto tudo que deseja 

para si desfila diante dos seus olhos. Não. Ele era do tipo que corria atrás. Não tinha sido assim com 

Fleur, quando a conhecera? Linda de fazer qualquer homem se encolher de medo. E mesmo assim ele 

cavara uma chance. Podia fazer isso de novo. Queria fazer isso de novo. Mas sobre quais 

circunstâncias? Admitir que Katie havia sido um erro? Tentar recomeçar seu casamento? Essas opções 

pareciam tão lógicas e corretas... mas lhe embrulhavam o estômago. A saudade de Katie não era nem 

um milímetro menor. Cortaria a própria língua antes de dizer que se envolver com ela tinha sido um 

erro.  

E isso, bom, não facilitaria muito qualquer conversa que ele pudesse ter com Fleur. Até porque, 

mais uma vez, William Weasley nunca tinha sido muito bom com as palavras.  

 

- Merde! Merde! Merde! – Fleur arremessou o pano de prato no chão e desligou o fogo. O cheiro 

de queimado alcançou toda a cozinha e incomodou suas narinas. Ela estendeu a mão para abrir a porta 

do forno e queimou o dedo. Praguejando ainda mais, recuperou o pano do chão e finalmente abriu a 

maldita porta. Seu rosto foi atingido por uma nuvem de fumaça. Os restos de seu suflé pareciam um 

sólido pedaço de carvão. 

Ainda bufando ela soltou a porta do forno com violência e sentou-se à mesa. Levou um susto 

ao olhar para a superfície branca, repleta de delícias que ela não tinha a menor intenção de comer. 

Estendeu um garfo para o bolo de chocolate e pegou um pedacinho. Colocou na boca, mastigou 

duas vezes e engoliu a contragosto. 

Não parava de cozinhar; o bolo de batata, os pães, bolos, biscoitos e outras coisas na mesa 

eram produto de mais de sete horas na cozinha. Isso sem falar no frango assado, nas três musses e 

no sorvete de morango na geladeira. 

Suspirou. Ela sabia que cozinhar não ia resolver nada, mas simplesmente não sabia o que 

fazer. Parecia haver um eco incômodo no Chalé das Conchas, um eco dissolvendo todos os sons 

felizes de que ela se lembrava em seu lar.  

Desistira de dormir na cama; o lado vazio de Bill era como um fantasma rangendo os dentes a 

noite toda. Não que o sofá resolvesse muito. 
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Levantou-se quase sem perceber e retirou uma tigela do armário, pegou a farinha e os ovos. 

Uns pãezinhos de cebola não fariam mal a ninguém. 

Estava tentando evitar qualquer período em casa que não envolvesse um sono pesado, mas o 

fato é que não tinha muito aonde ir. Estranhamente não queria sair com nenhum dos seus amigos, não 

podia visitar os pais por causa do trabalho, e o máximo que fazia era correr na praia até a exaustão e 

dormir no sofá. E cozinhar, claro.  

Começou a sovar a massa dos pãezinhos.  

A saudade de Bill era aguda, parecia uma dor de estômago constante. A saudade de Katie era 

como uma dor de cabeça incômoda.  

A raiva pulsante que sentira nas primeiras horas deu lugar a algo que ela não sabia nomear. 

Talvez fosse um pouco de mágoa, talvez solidão. Todos os dias ela só levantava da cama por que 

sabia que teria um vislumbre de Bill e Katie no Gringotes. Incomodava o fato de que Bill parecia estar 

emagrecendo (como diabos alguém emagrece n’A Toca!?) e como Katie parecia sempre prestes a 

vomitar o ar que respirava. O que ela queria mesmo era abraçá-los, cuidar deles, queria que estivessem 

ali. Bill para devorar o bolo de batatas, Katie para encher o bolo de chocolate com calda. 

Parecia ouvir a risada de Bill escondida nos corredores e tinha que fazer um enorme esforço 

para não persegui-la. O cheiro dos cabelos de Katie parecia flutuar em todo o ar do Chalé. Maldição. 

Fleur passou o antebraço no rosto, se livrando de algumas lágrimas e sujando o rosto de farinha. Talvez 

fizesse um ensopado de carneiro depois... Ou talvez fosse até A Toca e pedisse uma palavrinha com 

Bill... Não. E se por acaso Katie estivesse lá? Por um momento seu cérebro se preencheu de imagens 

de Bill e Katie acordando juntos, se beijando... 

Não. Bill nunca faria isso com ela. Katie nunca faria isso com ela. Por outro lado, eles já haviam 

feito. “É diferente”, pensou Fleur obstinadamente. Diferente em quê, afinal?  

Fleur largou a massa semipronta no balcão. Talvez, se ela conversasse com eles, pudessem 

chegar a um consenso. Se pedisse perdão a Bill... Mas e Katie? Bom, talvez pudesse pedir perdão a 

Katie... Mas como ela poderia então ser perdoada por Bill? Suspirou. Se tivesse que escolher... Se 

tivesse realmente que escolher, ela nunca seria capaz de tomar uma decisão. Pensou por mais um 

breve segundo em ir até A Toca conversar com Bill... mas precisava realmente fazer o ensopado. 

 

Bill riu porque as pessoas ao seu redor estavam rindo. Não tinha ouvido a piada. Não estava 

ouvindo muita coisa. E não porque o lugar era pequeno e estava lotado. Não porque tinha mais algum 

desafinado tentando a sorte no karaokê. Não estava ouvindo muita coisa porque a enorme faixa com 

os dizeres “Boa viagem e boa sorte, Katie!” ocupava tanto sua visão quanto a maioria dos seus outros 

sentidos, afogando tudo numa névoa de ansiedade dolorida e incoerente. Porque estava, afinal, na 

festa de despedida dela. Embora Katie estivesse em algum lugar por ali, bem afastada dele, e Bill não 

tivesse criado forças pra de fato se despedir.  

De alguma maneira, estava prestando atenção o bastante para ver o momento exato em que 

Fleur chegou. Seus olhares se encontraram por um único momento. O ruivo sentiu algo entre alívio e 

temor pela presença dela. Pelo que a presença dos dois ali significava. O que significava? Fleur 
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também não tinha ido falar com Katie. Ou com ele. Nenhuma palavra além das escritas naquela faixa 

– e aquelas eram as palavras erradas. 

Ouviu quando a agitação começou. Um burburinho ganhando volume como uma onda se 

aproximando. 

- Discurso! Discurso! – Bill conhecia aquelas pessoas, mas a voz de uma multidão é sempre 

uma voz estranha.  

Assistiu Katie rir, se contorcer, tentar se esquivar inutilmente de ser rebocada até o pequeno 

palco nos fundos do salão.  

- Me faça chorar. – George disse, entregando um microfone a Katie – Porque sabemos que 

comédia nunca foi seu forte.  

Ela parecia constrangida, fora de lugar, bem ali no centro das atenções, em cima do palco, sob 

a luz amarelada de um holofote. Katie limpou a garganta suavemente e o som reverberou pelo lugar, 

enquanto as vozes se calavam de uma vez para ouvi-la. 

- Por favor, gente, eu ainda não bebi o bastante pra isso... – Katie murmurou, tentando descer. 

George e Angelina a empurraram de volta. – Tudo bem, tudo bem!  

Bill sorriu ao vê-la respirar fundo e sacar a varinha. 

- Eu sou péssima com discursos, e vocês ainda não me pagaram drinques o suficiente... – 

repetiu, baixinho – Mas para entrar no clima da festa, vou tentar a segunda pior coisa que eu poderia 

fazer.  – Katie deu uma pancadinha com a varinha na caixa de som ao seu lado e as notas começaram 

a ecoar suavemente.  

Katie respirou fundo e seus olhos se encontraram com os de Bill. Para sua surpresa ele 

sustentou seu olhar por alguns segundos. Katie então fitou Fleur; a loira a encarou por um tempo menor, 

mas Katie torceu para que aqueles três segundos fizessem com que eles entendessem pelo menos um 

pouco, nem que fosse um pouquinho. Inspirou outra vez, se preparando. 

- There are places I’ll remember all my life, though some have changed. Some forever, not for 

better, some have gone and some remain. – registrou um leve olhar de surpresa em Bill quando 

começou a cantar. Sua voz vacilou um pouco, mas ela continuou - All these places had their moments, 

with lovers and friends I still can recall. Some are dead and some are living. In my life I've loved them 

all. 

Enquanto cantava, imagens surgiam em sua mente num turbilhão. A risada de Bill na areia da 

praia. O cabelo de Fleur refletindo o sol que banhava a cama de manhã. As mãos de Bill em sua cintura. 

Fleur dando uma risada enquanto tentava beber um gole de vinho. O gosto da boca de Bill misturado 

ao perfume dos cabelos de Fleur. Katie buscou o olhar dela, a loira a fitava fixamente agora.  

- But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories 

lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for 

people and things that went before, I know I'll often stop and think about them, but in my life I love you 

more. – Katie tentou por tudo não desviar os olhos dos de Fleur, mas não conseguiu. Alguma coisa se 

prendeu à sua garganta e ela olhou para os próprios pés enquanto continuava.  

 

Though I know I'll never lose affection 
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For people and things that went before, 

I know I'll often stop and think about them, 

But in my life I love you more. 

In my life I love you more. 

 

Fleur sentia-se incapaz de olhar para qualquer outro ponto que não fosse Katie. Sentiu sua 

respiração falhar enquanto a última frase ainda soava em sua cabeça. “Eu amo mais a você.” Fleur 

respirou uma vez. Sabia o que Katie queria dizer, sabia que ela estava dizendo o mesmo a Bill. Naquele 

segundo ela entendeu, e uma sinapse ligou todos os pontos em sua cabeça. Amava Bill. Amava Katie. 

E Katie os amava. Prendeu a respiração quando seus olhos começaram a arder e entendeu que 

precisava sair dali o mais rápido possível. Sem pensar claramente, esquivou-se por entre as mesas até 

achar a saída. 

Do palco, enquanto aplaudiam, Katie viu Bill seguir Fleur através da porta. Um sorriso, daqueles 

dolorosos que embargam a garganta, surgiu nos seus lábios. “Coisa certa” soou em sua cabeça. 

Mesmo que talvez... Ok, doía. 

- Fleur! – Bill passou pela porta antes que ela terminasse de se fechar. Fleur olhou para ele por 

cima dos ombros, mas não parou. – Fleur! – chamou de novo, dessa vez se esticando para segurá-la 

pelo braço. 

- Me solta, Bill. 

- Não. – a mão dele se fechou com mais firmeza no braço de Fleur, para impedi-la de 

desaparatar. Ou, pelo menos, de desaparatar sem ele. – Não. Me escuta. 

- Já escutei o bastante por hoje.  

- Não. – o ruivo balançou a cabeça – Não, droga, você nunca escuta o bastante.  

- O que é que você quer? – a loira questionou, impaciente, e Bill a encarou seriamente. 

- Eu quero ficar puto com você. E com Katie. Quero ficar mais puto com vocês e menos puto 

comigo. – ele relaxou apenas um pouco o aperto no braço dela, sem soltá-la. – Eu tive esse tempo todo 

pra me sentir puto e traído, mas não me sinto. Você perguntou por que eu fiz aquilo e eu não soube 

responder, mas agora eu sei.  

- Ah, sabe? – a ironia soou tão trêmula que foi prontamente invalidada. Bill apenas sacudiu a 

cabeça. 

- Eu não sei se dizer isso vai melhorar ou piorar, mas eu demorei tempo demais pra achar as 

palavras pra agora não dizer. Eu amo a Katie. Eu a amo pelo que ela é, e não como uma terceira parte 

de nós dois. Foi por isso que... tudo aconteceu. Porque eu me apaixonei por ela. Eu amo a Katie. – ele 

respirou fundo e puxou Fleur para si delicadamente – Mas eu nunca, nem por um segundo, deixei de 

amar você. E isso é tão confuso que eu mal entendo e não posso pedir pra você entender. Mas é 

verdade. E pelo menos eu descobri o que eu sinto. – estavam tão próximos agora que ele podia respirar 

o cheiro de sabonete da pele dela. Mesmo assim soltou-a finalmente. – Acho que você devia fazer o 

mesmo. 

Os olhos de Fleur estavam grandes e escuros. Ela ergueu o rosto e os lábios de Bill formigaram 

com a expectativa do encontro. Mas no instante seguinte Fleur não estava mais ali. 
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- Acorda! 

A luz tocou o rosto de Bill como um soco. Seus olhos arderam e ele os protegeu com a mão. 

- O q...?  

- Anda, Bill! 

Ele sentiu roupas sendo jogadas em cima dele. 

- Fleur? – ele esfregou os olhos e finalmente conseguiu enxergá-la. Fleur estava parada ao 

lado da cama dele. – O que está acontecendo? 

- Se veste, anda! – ordenou ela pegando as roupas e arremessando de volta. – Você está certo, 

precisamos falar com ela. Anda, ela vai embora logo! 

- Repete. – pediu ele. 

- Anda, ela vai embora logo! 

- Não. A parte em que você disse que eu estava certo. 

Fleur suspirou. 

- Seu... 

Mas ela não concluiu. Com um único movimento, Bill a puxou para a cama e a beijou. E foi 

como ressuscitar alguma coisa dentro de si. Ainda com a mão no rosto dela, ele murmurou com os 

olhos fechados: 

- Eu te amo. 

- Eu também te amo. – respondeu Fleur – E Katie está indo embora. 

Bill ergueu-se rapidamente e se vestiu. Logo eles estavam descendo as escadas em direção 

ao quintal d’A Toca. 

 

- Alorromora. 

- Tocar a campainha seria mais sutil. – Bill murmurou com um meio riso. 

- Não estou tentando ser sutil. – Fleur respondeu, empurrando a porta. 

- Você nunca está... – ele ainda brincou, mas então as palavras morreram no eco de um 

apartamento vazio.  

- Ah, não. – Fleur sussurrou, olhando ao redor. Os cômodos pareciam grandes e arejados, frios 

e densos. Completamente vazios. Nenhuma peça de mobília. Nenhum sinal de vida.  

- Fleur... 

- Não, não, não. – ela andou apressadamente pela sala, seus passos rangendo no chão de 

madeira, e Bill a seguiu de perto.  

A loira empurrou uma porta encostada no fim de um curto corredor e eles adentraram o cômodo. 

Mal tiveram tempo de perceber a umidade perfumada no ar ou o ruído de outra dobradiça se movendo 

– porque um instante depois a presença de Katie preencheu o local completamente. Ela estava saindo 

de um banheiro, os cabelos molhados caindo sobre os ombros enquanto enrolava uma toalha clara ao 

redor do corpo.  
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O susto dela foi audível quando a morena finalmente se deu conta das outras duas pessoas ali 

no quarto. Seus joelhos fraquejaram por um segundo e suas mãos caíram inertes, desligadas de 

qualquer movimento que estivessem realizando. Por isso a toalha caiu junto.  

O silêncio que se seguiu poderia fazer qualquer novo visitante achar que a casa estava mesmo 

vazia. A não ser, talvez, por aquela tensão, aquela corrente elétrica cheia de elos pesados que 

arrastariam para sempre, puxando-os para um único ponto, para o que parecia ser um único arrepio.   

- A gente... Hm... – Fleur começou. As palavras não estavam realmente surgindo em sua 

cabeça. Exceto uma. – Nós viemos... Falar... Bill? 

- É.  

Katie piscou e recuperou a toalha, enrolando-a apressadamente ao redor do corpo. Seu 

coração retumbava tão alto que ficou com medo de fazer eco no quarto vazio. 

- Então... Nós... O que a gente quer dizer... Eu...  

Katie nunca tinha ouvido Fleur gaguejar. Bill deu um passo em sua direção. Fleur mordeu o 

lábio. A voz deles soou em uníssono:   

- Eu também amo você.  

Alguns segundos se passaram. Katie achou um pouco mais que embaraçoso que começasse 

a chorar tão copiosamente. Então os braços deles estavam ao seu redor. Bill envolvia sua cintura com 

uma das mãos e Katie podia apoiar a cabeça em seu peito. O outro braço dele mantinha Fleur ali perto, 

colada nela, abraçando-a também.  

- Não chora. – Fleur sussurrou em seu ouvido, afastando seu cabelo molhado do ombro – Está 

tudo bem. Está tudo bem agora. 

Katie respirou fundo, se acalmando, e secou as últimas lágrimas com as costas das mãos. Foi 

mais difícil controlar o impulso de permanecer grudada neles, absorvendo aquele calor tão puro, e 

conseguir se afastar para clarear a mente.  

- Isso significa que vocês voltaram?  

Bill e Fleur trocaram um olhar meio confuso. 

- Sim, nós estamos aqui e... 

- Não. – Katie negou com a cabeça. – Vocês estão juntos? Porque eu nunca... Eu nunca quis 

atrapalhar o casamento de vocês. E isso estava me deixando louca. 

- Mas o que...? Você não... – Bill franziu a testa, parecendo perdido. – Você nunca atrapalhou 

nada. 

- De onde você tirou isso? – Fleur questionou, os olhos escuros como nunca. 

- Bom, da última vez que conversamos e... Eu sei que vocês passaram essas semanas 

separados. Eu realmente não... 

- Isso não teve a ver com você. – Fleur interrompeu-a. – Quer dizer, teve. Claro que teve. Mas... 

- Não foi culpa sua. – Bill completou, fazendo sua mulher acenar em concordância.  

- Nós demoramos pra entender o que estava acontecendo de verdade. O que... O que 

estávamos sentindo por você. É... confuso. 

- Difícil de explicar. 

- Difícil de regular... 
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- Impossível de controlar. – o ruivo terminou, baixinho. 

Katie cruzou os braços na frente do peito, tentando não deixar transparecer o quanto suas 

mãos tremiam. 

- Isso é basicamente o que eu disse pra vocês.  

- Sim. – Bill concordou. 

- E você me disse pra parar com o discurso de amor livre. – Katie olhou para Fleur.  

- É um discurso piegas.  

- É verdadeiro!  

- Não é, não. 

- Fleur. – Bill parecia a um passo de sacar a varinha. 

- Não espere que eu ame você “livremente”. Amor nunca é incondicional, Katie. Isso é só 

discurso. O amor é cheio de condições...  

- Condições? – Katie olhou de relance para Bill, como quem pede ajuda. Ele deu de ombros. 

- Existem algumas condições. – o ruivo cedeu, mirando os próprios pés por um momento.  

- Certo, tudo bem. É por isso mesmo que eu queria tanto que vocês se acertassem. Viu só? 

Vocês combinam, vocês concordam. Eu não... Pra mim, não é assim e... 

- Deixa de ser criança. – Fleur disse, interrompendo-a de novo. 

- Eu não sou criança! 

- Então cresce. – a loira se aproximou dela e segurou seu rosto entre as mãos, mais 

suavemente do que Katie esperava. – Deixa a gente te amar direito. E, por favor, não nos ame de volta 

sem algumas condições...  

- Fleur... 

- A gente vai cuidar de você. – Bill disse, se aproximando também. – Essa é a primeira condição.  

- E nós vamos te fazer muito mais feliz que triste. Essa é a segunda.  

- E nós seremos fiéis. – a mão de Bill segurou sua nuca, impedindo que Katie desviasse os 

olhos – Isso tem muito pouco a ver com sexo, Kat.  

- Seremos seus melhores amigos. – Katie finalmente sorriu de leve e os lábios de Fleur roçaram 

sua bochecha.  

- E a condição final... – Bill sussurrou em seu ouvido, sua voz uma carícia por si só – Tudo isso 

tem que ser recíproco.  

- Não. – Kat balbuciou num fio de voz – Eu tenho mais uma condição. 

- Qual? – Fleur perguntou com a boca contra sua pele. Katie sorriu e a toalha voltou pro chão. 

Depois das últimas semanas, para Katie, estar com Bill e Fleur foi como inspirar depois de 

quase se afogar. Mais do que tudo ela queria absorver os gostos, os cheiros, as texturas. Queria o 

cheiro da loção pós-barba de Bill eternamente em sua memória, assim como o leve gosto de morangos 

dos lábios de Fleur, queria que as digitais deles ficassem marcadas a ferro em seu corpo, e em alguns 

momentos chegou a crer que isso era possível. 

Estava em paz, com a cabeça apoiada no peito de Bill, sentindo o peso dos braços de Fleur 

sobre si. Quase tinha esquecido da sensação de estar simplesmente bem. A pergunta de Fleur a trouxe 

de volta com um tranco desconfortável. 
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- Você não vai, não é? 

Katie ficou em silêncio por longos segundos. 

- Kat? 

Mais silêncio. 

- Ela vai, Fleur. – disse Bill finalmente. 

Fleur puxou a morena em sua direção, fitando-a de forma acusadora, acusadora como só Fleur 

poderia ser. 

- Eu vou, Fleur. Eu tenho que ir. – disse Katie depois de um suspiro. 

- Tem que ir? Como tem que ir? Você só vai ser quiser! – disse Fleur. 

- Eu já assinei o contrato... 

- Todo contrato tem um cláusula rescisória. 

- Minhas coisas já foram enviadas... 

- É só trazer de volta. 

- Eu devolvi o apartamento. Não tenho onde ficar. 

- É mesmo, não é? Onde você ficaria? - Fleur fingiu pensar. Katie riu a contragosto. 

- Diga a verdade, Katie. – soou Bill de repente. 

- Eu quero ir. – admitiu a morena, fitando Fleur gravemente. 

- Pensei que você queria ficar com a gente. Você mesma disse que nos ama. 

- Eu quero. E amo, Fleur. Não estou mudando de ideia, isso não é um rompimento. Mas essa 

situação nunca daria certo comigo aqui. 

- Tem dado certo nos últimos três meses. – argumentou Fleur parecendo ainda mais 

exasperada. 

- Isso é mentira, e você sabe. – disse Katie se levantando do colchão conjurado às pressas 

horas antes. 

- Eu já disse que você não nos atrapalha. – Bill reafirmou, sentando-se. 

- Vocês são casados. Precisamos parar de fingir que isso não significa nada.  

- Sim. Significa simplesmente que encontramos um ao outro antes de encontrarmos você. – 

disse Fleur levantando-se também. 

- Não. Eu não me casaria com vocês. 

Bill fez um gesto entre confuso e irritado quando ela terminou de falar. 

- Não? 

- Não! Quero dizer... Sim... Quero dizer, eu me casaria com vocês, mas não me casaria.  

- Você não está fazendo nenhum sentido, Katie. – disse Bill, sério. 

- Casamento nunca esteve nos meus planos. Não como obviamente estava no de vocês. 

Entende?  

- Sinceramente, não. – disse Fleur, ainda soando irritada – Se você ama uma pessoa, como 

pode não querer ficar com ela? 

- Mas eu quero ficar com vocês, concordo com todas aquelas condições. Mas eu nunca sonhei 

com uma casa, com filhos, com uma coleção de vinis pra qual voltar toda noite. Eu quero conhecer o 
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mundo, conhecer lugares e pessoas e aprender coisas novas. – ela fitou primeiro Fleur, depois Bill – 

Mas não se preocupem, já conheci os amores da minha vida. 

- Então você vai embora? Simplesmente assim? – perguntou Fleur. 

- Essa é a pergunta errada, Fleur. 

- Você volta? – perguntou Bill sagazmente. 

- Volto. – disse Katie com um sorriso – Eu sempre volto pra vocês. Desde a primeira noite, 

lembram? 

 

 

 

Epílogo 

 

O vento agitou os cabelos de Katie. Por alguns segundos ela fechou os olhos sentindo o cheiro 

do mar, a brisa tocando seu rosto. Como sempre, uma sensação de paz e felicidade se espalhou pelo 

seu peito quando viu o Chalé. Adiantou-se e sem se dar ao trabalho de bater entrou na sala de estar. 

O Chalé estava silencioso. Katie sabia muito bem que aquele era um lugar que definitivamente não era 

silencioso. Parou e escutou, nenhum som. Seus olhos foram atraídos para as fotografias no console 

da lareira, deu dois passos para ver melhor, adorava aquelas fotos. 

 


