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RESUMO 
 

 

A fanfiction A Lenda de Fausto, de Samila Lages, foi transformada em romance pela Editora 

Multifoco em 2011. A partir das considerações de Henry Jenkins, Anne Jamison, Néstor 

Canclini, Régis Debray, Giselle Beiguelman e outros teóricos, buscou-se discutir a mobilidade 

da obra de Samila, entre quatro plataformas: o Nyah!, o zine, o blog da produtora e o livro 

físico. Intentou-se compreender os trajetos que precederam a publicação, perpassando 

processos de criação, produção, reprodução, circulação, recepção, difusão e editoração d’A 

Lenda de Fausto. Em tal percurso, percebeu-se que a fanfiction possui (im)possibilidades 

estéticas específicas do meio digital, uma vez que explora algumas potencialidades/limitações 

impostas pela interface do Nyah! e se desdobra em spin-offs, pois além d’A Lenda de Fausto, 

há a pré-sequência Relatos da Queda e a sequência O Trilo do Diabo. Pretendeu-se observar 

a(s) poética(s) da construção desse objeto e como Samila se apropria de diferentes estratégias a 

fim de estabelecer-se enquanto produtora (re)conhecida dentro e fora do microcosmo otaku. Os 

objetivos do trabalho se concentraram em investigar se o(s) fandom(s), comunidade(s) 

virtual(is) organizada(s) na ressignificação do conteúdo das franquias e da indústria cultural, 

com regras reunida(s) em torno de uma recepção não-passiva, em um modelo de consumo 

produtivo, constituem-se como sistema de cultura. Para debater essas dinâmicas, utilizou-se a 

teoria dos polissistemas, de Even-Zohar (2017). Desenhou-se como segundo objetivo propor 

que A Lenda de Fausto, em sua materialidade disposta no Nyah!, estabelece-se como literatura 

digital, apesar de não ser uma premissa comum ao gênero fanfiction, e como a prática 

empreendida na plataforma foi descontinuada e até mesmo apagada do contexto exordial na 

transição para mídiuns ulteriores. O terceiro objetivo foi notar como os fatores literários do 

fandom agregaram Samila ao polissistema literário por meio da transição ao mercado editorial 

impresso, o que gerou uma metamorfose de status – de produtora de fics a autora –. Por fim, 

buscou-se entender como se dá essa dupla existência de Samila/Ryoko, em ambientes com 

funcionamentos distintos. A tese defendida foi de que A Lenda de Fausto evidencia a 

intersecção de diferentes polissistemas por meio da mudança da materialidade: enquanto fic, 

uma série de fatores levou à legitimação no fandom. Enquanto romance publicado em livro, 

passou a ter outras formas de circulação e públicos mais amplos, gerando uma dupla camada 

de consagração: na comunidade fã e na literatura amapaense.  

 
Palavras–chave: A Lenda de Fausto. Fanfiction. Estudos de Edição. Polissistema literário. 

Literatura amapaense.



 

ABSTRACT 

 

The fanfiction A Lenda de Fausto, written by Samila Lages, was transformed into a novel by 

Multifoco publisher in 2011. Based on the considerations of Henry Jenkins, Anne Jamison, 

Néstor Canclini, Régis Debray, Giselle Beiguelman and other theorists, this research aimed to 

discuss the mobility of Samila's work, whose fluctuation occurred between four platforms: 

Nyah!, a fanzine, Samila’s blog and the book. The intention was to understand the paths that 

preceded the publication, going through the creation, production, reproduction, circulation, 

reception, diffusion and publishing processes of A Lenda de Fausto. In such way, it was noticed 

that the fanfiction has specific aesthetic (im)possibilities provided by the digital environment, 

since it explores some potentialities/limits of Nyah’s interface and it unfolds in spin-offs, 

because in addition to A Lenda de Fausto, there is the prequel Relatos da Queda and the sequel 

O Trilo do Diabo. It was intended to observe the poetic(s) in the construction of this object and 

how Samila appropriates different strategies in order to establish herself as a reknowned writer 

inside and outside the otaku microcosm. The objectives of this thesis were focused on 

investigating whether the fandom(s), virtual communities organized in the redefinition of 

franchises and cultural industry contents, with rules gathered around a non-passive reception, 

in a model of productive consumption, constitutes itself as a culture system. To debate these 

dynamics, it was used the polysystems’ theory, by Even-Zohar (2017). The second objective was 

to propose that A Lenda de Fausto, in its materiality displayed on Nyah!, establishes itself as 

e-literature, despite the fact that it is not a common premise for fanfiction as a genre, and how 

the practice undertaken on the platform was discontinued and even erased from the exordial 

context during the transition to later mediums. The third objective was to notice how the 

fandom’s literary factors put Samila into the literary polysystem through the transition to the 

printed editorial market, which generated a metamorphosis of her status - from ficwriter to 

author -. Finally, it was sought to understand how this double existence of Samila occurs, in 

systems with different behaviors. The thesis defended was that A Lenda de Fausto highlights 

the intersection of different polysystems through the change of materiality: as fanfiction, a 

series of factors led to the legitimization in fandom. As a novel published in a book, it began to 

have other forms of circulation and wider audiences, generating a double layer of consecration: 

within the fan community and in the literature of Amapá. 

 

Keywords: A Lenda de Fausto. Fanfiction. Editing. Literary polysystem. Literature of Amapá.
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INTRODUÇÃO 

 

Esta tese foi desenvolvida através de reflexões realizadas no âmbito do Repositório da 

literatura digital brasileira de que trata o processo CNPq n. 405609/2018-3. Aludido projeto 

tem como principais objetivos o mapeamento, catalogação, armazenamento, preservação e 

compreensão da literatura digital produzida no Brasil e foi elaborado para execução em diversas 

etapas que ainda se encontram em andamento, tendo se iniciado com o site do Atlas1, cuja 

execução total se encontra sob a coordenação da Professora Dra. Rejane Cristina Rocha, da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), e que culminou no lançamento do site do Ctrl 

+ S: Observatório da Literatura Digital Brasileira2, em maio de 2021. 

Uma das características do estudo da literatura digital, em seu atual estágio, destaca a 

necessidade propositiva de estabelecer categorias de análise que vão dando conta da produção 

literária do hoje, construindo, através do olhar transitório do em-curso, do emergente, a tentativa 

de elaboração de uma “teoria do presente” (MANOVICH, 2005, p. 51), com o que Mieke Bal 

chama de conceptos viajeros, ou seja, que logo também serão obsolescência diante de novos 

fenômenos. 

Chegou-se até o Observatório3 depois da entrada na linha “Literatura, Linguagens e 

Meios”, dentro do grupo Literatura & Tempo Presente4 (LiTemp), liderado pelas orientadoras, 

as professoras Dras. Rejane Cristina Rocha e Juliana Santini (UNESP). Nesse entrecruzamento 

de áreas de interesse abarcadas pelo fazer da contemporaneidade, este trabalho, em específico, 

nasceu previamente à adesão ao grupo, uma vez que a proposta de debater A Lenda de Fausto 

já existia desde o começo do curso de doutorado, mas a pesquisa surgiu e ganhou mais forma e 

corpo no decorrer do desenvolvimento das discussões conjuntas na linha “Sistema Literário no 

contexto digital”, onde se consolidou uma certa diferenciação dos conceitos de literatura digital 

x literatura em contexto digital.  

Inicialmente, a fanfiction, como repertório da comunidade fã, assentar-se-ia em uma 

perspectiva de literatura em contexto digital, a considerar o típico caráter massivo (KOZAK, 

2019) dessa produção cuja propagação foi impulsionada pós-advento das novas mídias 

(MANOVICH, 2005) e da web 2.05, tanto pelo fato de ser elaborado a partir da indústria cultural 

 
1
 Disponível em: https://atlasldigital.wordpress.com/.  

2
 Disponível em: https://www.observatorioldigital.ufscar.br/.  

3
 Espelho do grupo disponível em: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9501948717602278. 

4
 Espelho do grupo disponível em: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8310702039128556.  

5 Termo criado por O’Reilly em 2005, através das ideias de What is web 2.0: design patterns and business models 

for the next generation of software.  De acordo com Primo (2007, p. 2), a "Web 2.0 é a segunda geração de serviços 

https://atlasldigital.wordpress.com/
https://www.observatorioldigital.ufscar.br/
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9501948717602278
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8310702039128556
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e retroalimentado por ela, quanto pela quantidade de textos disponibilizados nas plataformas de 

autopublicação direcionadas a essa finalidade. 

Ao se considerar que as formas de produção e circulação literárias incidem em novos 

modelos de inscrição, leitura e valoração da literatura (ROCHA, 2016), em um esforço por 

parte do leitor (AARSETH, 1997), o que demanda caminhos que vão além de apenas passar 

páginas (GAINZA, 2016, p. 236; ROCHA, 2020), Hayles (2008) conceitua a literatura 

eletrônica como aquela que exclui a literatura impressa digitalizada, como livros escaneados, 

por exemplo; sua característica primordial é de ter ‘nascido digitalmente’, no sentido de ter sido 

criada em um computador geralmente feita para ser lida em computador também. Para Gainza 

(2016), a literatura digital 

 

[s]e refere a um tipo de escrita e textualidade criada para ser lida na tela de 

um dispositivo eletrônico. Nesse sentido, [...] não estamos falando de textos 

impressos digitalizados para leitura em formato digital, que geralmente 

obedecem ao formato de e-book. [...] Ao contrário, a literatura digital aponta 

para uma experimentação com a linguagem [...], uma escrita em código que 

se desdobra na forma de textos escritos, imagens, animações e sons, que, na 

grande maioria dos casos, estão dispostos em formas não lineares (GAINZA, 

2016, p. 235-236, grifos meus6). 

 

Gainza foca em diferenciar as potencialidades multimodais do computador, prevendo a 

experimentação com o código e com o meio. Rocha (2020), ao se debruçar sobre as 

particularidades da literatura digital brasileira, destacando as características de um país latino-

americano, periférico, que passou por um processo de colonização e está à margem do 

desenvolvimento tecnológico em comparação às grandes potências, chama novamente a 

atenção para a possibilidade de experimentação com o meio, uma vez que o artista digital nem 

sempre possui amplo conhecimento de programação para manipular o código com plena 

proficiência: 

 

 
online e caracteriza-se por potencializar as formas de publicação, compartilhamento e organização de informações, 

além de ampliar os espaços para a interação entre os participantes do processo. A Web 2.0 refere-se não apenas a 

uma combinação de [...] um conjunto de novas estratégias mercadológicas e a processos de comunicação mediados 

pelo computador". O’Reilly (apud PRIMO, 2007) afirma que, além do aperfeiçoamento da “usabilidade”, a web 

2.0 prioriza o desenvolvimento de uma “arquitetura de participação”, em que o sistema informático incorpora 

recursos em prol da interconexão e do compartilhamento. Isso se aproxima das definições dos “sete princípios da 

web 2.0”, apontadas por Halmann; Argollo; Aragão (2009): plataformização; inteligência coletiva; gestão da base 

de dados como competência básica; fim do ciclo de atualizações de versões do software; modelos de programação 

rápida e simplificada; expansão do software para mais de um dispositivo; e experiências significativas para os 

usuários. 
6 Tradução disponibilizada por Taciana Gava Menezes no corpo do artigo de conclusão de iniciação científica (IC) 

Literatura digital brasileira: remidiação e especificidades (2020). 
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A definição proposta por Gainza tem o mérito de prever uma importante 

especificidade das criações digitais brasileiras recentes, que podem ser 

analisadas à luz do que Leonardo Flores (2017) identifica como a 3a geração 

da literatura digital, aquela que se caracteriza pelo aproveitamento de 

interfaces já estabelecidas, caracterizadas pelo grande número de usuários, 

como as redes sociais, p. ex. Isso porque, na definição da estudiosa, 

distinguem-se as obras que experimentam com o código, criando, 

simultaneamente à obra, a plataforma/programa que lhe dá formalização 

material, das obras que fazem uso de plataformas de uso massivo, que não 

foram criadas com finalidades estético/literárias, mas que são apropriadas e 

“desprogramadas” pelos autores que, ao fazê-lo, também reconfiguram os 

gêneros literários estabelecidos pela cultura impressa. A pertinência da 

distinção está relacionada com o fato de que em países em desenvolvimento, 

como o Brasil, em que a educação digital se dá informalmente e se limita ao 

uso das ferramentas, uma vez que a desigualdade no acesso a equipamentos e 

à formação especializada é enorme, o não reconhecimento desse uso criativo 

inviabilizaria o reconhecimento de grande parte da produção literária digital 

desses países (ROCHA, 2020, p. 83-84, grifos meus).  

  

Rocha (2020) direciona um olhar que trata as plataformas como interfaces pré-prontas 

que propiciam testes e usos criativos que não dependem de uma vasta capacidade e formação 

técnica para operacionalização. Pensando no meio, e não somente no código, Kozak (2019) 

encontra algumas convergências entre literatura digital e fanfiction. As divergências são 

bastante evidentes: a primeira é mais conceitual, experimental e frequentemente trabalha com 

imagem, som, texto e movimento. A segunda é massiva e quase sempre considerada nada além 

do que literatura em contexto digital, pois as histórias podem, muito bem, existir 

analogicamente. No entanto, Kozak (2019) diagnostica que o apropriacionismo é um 

procedimento comum da cultura digital em ambas as escrituras, facilitado pelo copy&paste. 

 

A comparação entre literatura experimental e fanfiction poderia parecer 

estranha. Contudo, existem já trabalhos críticos que a abordam. Assim, Darren 

Wercshler, artista associado à corrente de escrita conceitual, publicou um 

artigo intitulado “Conceptual Writing as Fanfiction”. Entre os aspectos que 

merecem atenção, ele assinala que tanto a escrita conceitual como a fanfiction 

se estabelecem em relação com comunidades interpretativas específicas que 

tiveram um rápido crescimento nas redes de meios digitais e que, assim como 

a fanfiction traslada e modifica sobretudo os personagens das histórias frente 

a outros cenários, a escrita conceitual faz o mesmo não com personagens, mas 

sim com textos trasladados a outros contextos discursivos (Werschler 2013) 

(KOZAK, 2019, p. 15, tradução minha, grifos meus)7. 

 
7
 Do espanhol: “La comparación entre literatura experimental y fanfiction podría parecer algo extraña. Con todo, 

existen ya trabajos críticos que la abordan. Así, Darren Wercshler, artista asociado a la corriente de escritura 

conceptual, ha publicado [...] un artículo titulado “Conceptual Writing as Fanfiction”. Entre los aspectos que 

merecen su atención señala que tanto la escritura conceptual como la fanfiction se establecen en relación con 

comunidades interpretativas específicas, han tenido un rápido crecimiento al calor de las redes de medios 

digitales y que, así como la fanfiction traslada y modifica sobre todo personajes de las historias base a otros 
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Para Kozak (2019), a experimentação da literatura digital e toda a manipulação de 

linguagem verbal e não-verbal, inovações de instalações próprias e usos não-habituais dos 

dispositivos eletrônicos e tecnológicos em performances são ideias que desafiam as concepções 

cristalizadas a respeito do literário mas que não são acessadas por um grande público, o que já 

não ocorre com as fics, que possuem um considerável número de leitores e um elevado 

envolvimento em torno das comunidades virtuais construídas ao redor de determinada 

narrativa. E é neste ponto que a pesquisadora encontra uma lacuna, como se pode ver no excerto 

abaixo: 

 

[...] a literatura digital ainda está em busca de seus leitores. Algo que a 

fanfiction tem de sobra. Mas se pensamos a distância entre ambas, em vez de 

brecha ou ponte, poderíamos considerar empréstimos ou intercâmbios 

produtivos. Poderia existir, assim, fanfic estritamente digital, que incorpore 

procedimentos desautomatizadores que a literatura digital conhece muito 

bem, mas conservando as histórias e mundos imaginários que tanta gente 

desfruta. Por que não? (KOZAK, 2019, p. 20, tradução minha, grifos meus)8. 

 

A partir desse questionamento estabelecem-se inúmeras inquietações provocadas pelo 

presente objeto de estudo, em que algumas são mais recorrentes: como essas interfaces já 

estabelecidas, como as plataformas de autopublicação (neste caso, o Nyah!), podem ser 

“desprogramadas” (MACHADO, 2007), de maneira a ressignificar o meio em uma 

experimentação que desestabiliza gêneros literários preexistentes? É possível fazer fanfiction e 

literatura digital, simultaneamente? Se sim, como as plataformas servem a esse tipo de 

manifestação artística? Qual o lugar da fanfiction na tradição literária digital brasileira (ainda 

em formação), e como essas potencialidades de produção da comunidade fã podem ser 

reconhecidas e incorporadas em outros circuitos de difusão, como o do mercado editorial, de 

uma maneira que valorize esses encontros, trocas e intersecções?  

Quando falo de mercado editorial, estou falando de uma peça fundamental no 

polissistema literário brasileiro (EVEN-ZOHAR, 2017), fruto da cultura do impresso. Estou 

 
escenarios, la escritura conceptual hace lo propio no con personajes sino con la textos trasladados a otros 

contextos discursivos” (Werschler, 2013) (KOZAK, 2019, p. 15). 
8
 No original: “la literatura digital está aún en busca de sus lectores. Algo que la fanfiction tiene de sobra. Pero 

si pensamos la distancia entre ambas, a la vez como brecha y como puente, podríamos considerar préstamos o 

intercambios productivos. Podría existir así fanfic estrictamente digital que incorpore procedimientos 

desautomatizadores que la literatura digital experimental conoce muy bien, pero conservando [...] las historias y 

mundos imaginarios que tanta gente disfruta. ¿Por qué no?” (KOZAK, 2019, p. 20). 
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pensando no mercado editorial como um dos inúmeros agentes integrantes desse polissistema. 

Como define Chieregatti (2018): 

 

[...] para pensar em mercado editorial é necessário, antes de tudo, pensá-lo 

enquanto um mercado, que se caracteriza por ser sempre um ambiente de 

trocas [...], um ambiente de produção e distribuição de bens simbólicos, por 

isso não é possível pensar em mercado editorial sem considerar que se trata, 

fundamentalmente, da circulação de objetos de valor simbólico e pecuniário. 

Assim, tomamos o livro como ponto de partida, pois ainda hoje, em meio a 

tantas novas e diferentes tecnologias e possibilidades (de materialidade, 

circulação, etc.), o livro impresso segue sendo legitimador de um escritor, 

youtuber, blogueiro, etc. (CHIEREGATTI, 2018, p. 22). 

 

Entretanto, o livro é legitimador pela lógica centralizada nos parâmetros da cultura do 

impresso que "produziu triagens, hierarquias, associações entre formatos, gêneros e leituras" 

(CHARTIER, 1998, p. 139). Tendo como base a teoria de Even-Zohar (2017), que mais adiante 

será melhor abordada, percebe-se que a consagração trazida pelo livro no reconhecimento de 

um produtor está diretamente relacionada ao olhar que toma o polissistema literário 

hegemônico como ponto de partida.  

Em outros polissistemas que o encontram, como o fandom, tal consagração se constrói 

de outras formas em comparação à referida cultura do impresso, predominantemente. Por isso, 

"pode-se supor que, na cultura que lhe será complementar ou concorrente por numerosos 

decênios, isto é, o texto eletrônico, os mesmos processos estejam em funcionamento" 

(CHARTIER, 1998, p. 139). 

Nesta tese, a posição defendida é de que a atualização do polissistema literário 

operacionalizada pelas práticas da comunidade fã não ocorre em uma posição de subordinação, 

mas a partir de uma localização distinta, porque o(s) fandom(s) é/são polissistema(s) outro(s) 

que faz(em) diversas intersecções com o literário em uma retroalimentação, sendo assimilado(s) 

sem que haja desnível entre ambos. Estou partindo da fic para o livro, não do livro para a fic. 

Do fandom para o polissistema literário, não do polissistema literário para o fandom. Isso dito, 

cabe falar de legitimidades, no plural. 

Ao investigar trabalhos anteriores no catálogo de teses e dissertações da CAPES, 

verificou-se que, no Brasil, já há muitos estudos concentrados na fanfiction como tema central 

da pesquisa. No mesmo passo, a maioria dos resultados encontrados no Google Acadêmico 

apontam para uma considerável produção de artigos sobre o assunto, seja em periódicos ou 

anais de eventos. Até o presente momento, na consulta ao banco de dados da CAPES, foram 

encontrados 52 (cinquenta e dois) resultados relacionados ao tema. Na filtragem, detectaram-



  
19 

se 7 (sete) teses, e dentre elas, apenas 3 (três) estão vinculadas a programas de pós-graduação 

de Literatura, uma vez que grande parcela dos textos foi desenvolvida dentro das áreas de 

Comunicação e Educação, em títulos voltados à aplicação em sala de aula. 

As três teses mencionadas são: Ficções e Traduções de Fãs na Internet: um estudo sobre 

reescrita, colaboração e compartilhamento de fanfictions (2017), de Fabiola do Socorro 

Figueiredo dos Reis; Ler Machado/acessar Machado: reinvenção do clássico machadiano no 

ciberespaço (2017), de Marina Leite Gonçalves; e Fanfiction — Reescritas arcônticas (2018), 

de Luciana da Silva Ribeiro.  

O interesse por A Lenda de Fausto iniciou-se há pelo menos dez anos. No trabalho de 

conclusão de curso (TCC), defendido em 2013, tracei um breve histórico da literatura gay e 

homoerótica no Brasil. Entre muitas décadas, autores e personagens, houve um momento de 

deter a atenção sobre obras amapaenses, em um caminho do global para o local. Foi a primeira 

vez que citei Samila em um artigo acadêmico, posto que a referida pesquisa foi publicada no e-

book Ensino, discursos e relações sociais: o fazer da linguística na contemporaneidade, a 

posteriori.  

A vontade de direcionar um olhar mais atento a essa história me acompanhou. No 

primeiro projeto de doutorado, antes de reformulá-lo, a ideia era analisar o mito fáustico sob a 

perspectiva queer em Samila, através de uma metodologia comparada com outras narrativas, 

focando no conteúdo e nas relações com Goethe e Thomas Mann, principalmente. No entanto, 

com o tempo, foi se alicerçando um debate mais profícuo a considerar o contexto de produção 

dessa manifestação da cultura fã, seara na qual a noção textocêntrica se apresentou como 

limitada diante de todas as potencialidades de discussão a respeito dos processos envolvidos na 

produção, circulação, recepção, divulgação, publicação e legitimação da referida fic que se 

tornou um romance. Até porque "no sistema literário, os textos, mais que desempenhar um 

papel nos processos de canonização, são o resultado desses processos"9 (EVEN-ZOHAR, 

2017, p. 18, tradução minha, grifos meus). 

Nesse sentido, ao analisar os conteúdos triangulados visualizados na plataforma Nyah!, 

o zine e o blog (dentro do que ainda está disponível para acesso), é problemático considerar 

como “produto” — na concepção de polissistema literário de Even-Zohar (2017) — tão 

somente o livro impresso, tido como destino derradeiro de um fenômeno muito mais abrangente 

 
9
 Do espanhol: "En el sistema literario, los textos, más que desempeñar un papel en los procesos de canonización, 

son el resultado de estos procesos" (EVEN-ZOHAR, 2017, p. 18). 
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do que esse objeto “final”. O livro foi apenas mais um dos produtos concebidos no andamento 

do acontecimento/processo/obra A Lenda de Fausto. 

Os objetivos deste trabalho se concentram, portanto, em investigar se o(s) fandom(s), 

como comunidade(s) virtual(is) organizada(s) na ressignificação do conteúdo das franquias e 

da indústria cultural, com regras e com um funcionamento particular, reunido(s) em torno de 

uma forma específica de recepção não-passiva, em um modelo de consumo produtivo, 

constituem-se como um polissistema. Para isso, utilizar-se-á a já mencionada teoria, no intuito 

de debater essa possibilidade.  

Também se desenha como segundo objetivo propor que A Lenda de Fausto, em sua 

materialidade disposta na plataforma Nyah!, utiliza-se de recursos como o hipertexto e a 

multimodalidade, apesar de não ser uma premissa tão comum à fanfiction, no geral, como já 

mencionado anteriormente, e como a estética empreendida na plataforma foi descontinuada e 

até mesmo apagada de seu contexto exordial de produção na transição para outros mídiuns 

ulteriores. Eis a relevância de analisar cada caso individualmente, sem generalizar que essas 

duas manifestações inseridas no seio da cultura contemporânea não se relacionam de forma 

alguma.  

Além disso, por fim, o terceiro objetivo é notar, a partir dessa mesma vertente teórica, 

como os fatores do fandom agregaram Samila ao polissistema literário, causando ingerências 

intersistemas por meio da transição ao mercado editorial impresso, o que gerou uma 

metamorfose de posição – de produtora de fics a "autora". Por fim, busca-se entender como se 

dá essa dupla existência Samila/Ryoko-chan, em espaços com audiências e públicos distintos. 

Em A Lenda de Fausto, a dita "consagração" não se deu somente quando a obra saiu 

da tela e da plataforma de autopublicação para o papel: ela já existia (a questão é essa prévia 

existência em outro polissistema de cultura). O que aconteceu, com o lançamento do livro, foi 

a abertura de uma nova circulação: na "literatura amapaense", com a obra discutida no âmbito 

de universidades locais, mas continuando afastada do centro mainstream do polissistema 

literário brasileiro e próxima do mainstream do fandom e da literatura do Amapá.  

A tese aqui defendida é de que A Lenda de Fausto evidencia a intersecção de diferentes 

polissistemas por meio da mudança da materialidade: enquanto fic, uma série de fatores levou 

à legitimação no fandom. Enquanto romance publicado em livro, passou a ter outras formas de 

circulação e públicos mais amplos, gerando uma dupla camada de consagração: na comunidade 

fã e na literatura amapaense. 

Tem-se como hipótese que, ao considerar o produto como um fator literário dentro de 

um polissistema, também é necessário pensar na materialidade desse produto, posto que os 
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diferentes formatos de um texto articulam e alteram a dinâmica da existência de uma obra junto 

a produtores, consumidores, repertórios, instituições e mercados.  

Quanto ao modo como será organizada a tese, o primeiro capítulo é uma apresentação 

de dimensão metodológica pela qual o fandom será tratado. Após a introdução, essa parte do 

trabalho intenciona propor uma visão que examina o fandom e sua estrutura à luz da teoria dos 

polissistemas (EVEN-ZOHAR, 2017), base desta pesquisa. 

O segundo capítulo faz, não de uma maneira que busca exaurir o tema, mas na tentativa 

de realizar uma contextualização mais abrangente, uma breve abertura sobre o que é o fandom 

e suas principais características constitutivas, historicizando como a comunidade fã se 

estabeleceu diante da cultura digital, discutir a fanfiction como expressão narrativa dos fãs, para 

então apresentar o caso, A Lenda de Fausto, bem como o gênero ao qual este texto pertence 

(o yaoi) e, por fim, a produtora Samila Lages. 

O terceiro capítulo tem uma dupla funcionalidade, que servirá tanto para fins analíticos 

quanto descritivos para a preservação de arquivo digital, pois ocupa-se de tentar pensar as 

poéticas cíbridas d’A Lenda de Fausto e seus spin-offs10 pré-publicação, dispostos na 

plataforma Nyah!, bem como apresentar a produção dos fãs de Samila, o que transformou a 

narrativa em um arquivo outro com existência própria, sendo, portanto, uma obra com 

desdobramentos em que houve até mesmo fics da fic.  

A descrição como escolha metodológica se dá por dois motivos: a necessidade de 

apresentar o objeto para poder caracterizá-lo, uma vez que A Lenda de Fausto não possui 

estudos anteriores, portanto, os caminhos de leitura possíveis ainda não foram dispostos, e para 

documentá-lo, posto que, a considerar a natureza passageira de obras digitais, que podem sair 

do ar e desaparecer a qualquer momento. Debray (1993, p. 229) questiona: “como fazer 

memória com aquilo que é fugitivo? Como dar longevidade ao que é efêmero”?  

Beiguelman (2017) problematiza a falta de retrospectiva da internet, permeada por links 

que expiram em error 404 – página não encontrada. Fics vêm e vão e são deletadas sem aviso 

prévio. Imagens são retiradas do ar. Essa é uma realidade volátil das produções dispostas e 

dispersas on-line, em geral.  

 

 
10

 Em uma tradução livre, o termo spin-off seria como um sinônimo de "subproduto". Optou-se por manter o nome 

em inglês porque o prefixo "sub", em língua materna, dá uma ideia de inferioridade. Assim, nos meios de 

comunicação, entende-se por spin-off qualquer narrativa criada por derivação, podendo ser (mas não 

necessariamente) uma sequência, até porque alguns spin-offs podem ser lidos separadamente dos demais sem 

prejuízo de compreensão. Um spin-off geralmente salienta, mais detalhadamente, um aspecto do universo ficcional 

central (como um personagem ou evento em particular). 
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Trata-se portanto de uma arte intrinsecamente ligada a uma fruição do/em 

trânsito. Obras que só se dão a ler enquanto estiverem em fluxo, transmitidas 

entre computadores e interfaces diversas. Do ponto de vista da criação, essas 

condições implicam lidar com uma estética do imponderável e do imprevisível 

e pensar em estratégias de programação e publicação que tornem a obra 

legível, decodificável, sensível. Do ponto de vista da preservação, essas 

mesmas condições impedem a possibilidade de manutenção da obra no seu 

todo, haja vista que o contexto que as modelizava [...] é irrecuperável 

(BEIGUELMAN, 2017, p. 26).  

 

Nesse percurso descritivo, ao lidar com as perdas e ganhos do registro na internet, 

entende-se que não será possível recuperar integralmente todos os vínculos e acessos, uma vez 

que anos já se passaram e alguns redirecionamentos já se encontram indisponíveis. Ainda assim, 

dentro do que ainda está aberto para navegação, intenta-se compreender as possibilidades e 

limitações presentes nessa materialidade inscricional que é a plataforma Nyah!, aqui entendida 

a partir de um macro-operador que é o "mídium", ou seja, as “mediações através das quais ‘uma 

ideia se torna força material’” (DEBRAY,  1993). 

Apresentando esse conceito, Debray (1993) compreende que "mídium" não é tão 

somente o meio ou um instrumento usado para transmissão do discurso; é também seu “modo 

de existência material: modo de ‘suporte/transporte e de estocagem, logo, de memorização’” 

(MAINGUENEAU apud SALGADO; DORETTO, 2018).  

Uma obra não é imaterial. Ou desmaterializada. Portanto, não pode ser analisada sem 

ser associada às próprias formas de transmissão e às cadeias de comunicação, que não são 

neutras ou isentas. A internet não se resume a cabos, não se resume a usuários e não se resume 

a uma rede que armazena conteúdos. É tudo isso junto. E nessa junção de técnica e cultura, 

caracteriza-se como uma "ideologia normativa e prescritiva" (DEBRAY, 1997, p. 124, tradução 

minha11). Nesse sentido, “as mediações materiais não vêm acrescentar-se ao texto como 

‘circunstância’ contingente, mas intervêm na própria constituição de sua ‘mensagem’” 

(MAINGUENEAU apud SALGADO; DORETTO, 2018). Como ironiza Debray (1997): 

 

As Letras não são um lugar propício para o estudo das tecnoestruturas da letra, 

nem a teoria literária para o conhecimento da livraria. Aos escritores, a 

pergunta "por que escreve"? lhes parece mais valorizada que um vulgar "com 

o quê escreve"? (tipos de papel, caneta ou computador, horários e lugares) 

(DEBRAY, 1997, p. 152, tradução minha12).  

 
11

 Do espanhol: "Internet es una ideologia, normativa y prescriptiva" (DEBRAY, 1997, p. 124).  
12

 Do espanhol: "Las Letras no son un lugar propicio para el estudio de las tecnoestructuras de la letra, ni la 

teoría literaria para el conocimiento de la librería. A los escritores, la pregunta ¿"Por qué es- cribe"? les parece 

más valorizadora que un vulgar ¿"con quê escribe"? (tipos de papel, estilográfica o computadora, horarios y 

lugares)" (DEBRAY, 1997, p. 152). 
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Concordando com o sarcasmo de Debray (1997), as Letras podem e devem ser esse tal 

lugar propício para estudar com o quê se escreve e o que se escreve nas comunidades fã. Para 

sintetizar, a opção por determinado mídium implicará em como o texto é transmitido, e terá 

impacto direto na recepção dele, afinal, como já mencionado, ele é manifestação material do 

enunciado (forma “física” da textualização e disseminação do discurso). O mídium não pode 

ser ingenuamente visto como um meio inerte ou neutro de transmissão (CHIEREGATTI, 2018): 

 

Um objeto técnico, portanto, é a formalização material do mídium, a inscrição 

material dos textos, e sua lógica aponta para as formas de circulação que 

suscita, viabiliza ou mesmo requer, portanto as formas de transmissão dos 

discursos (Cf. Debray, 2000). [...] a noção de mídium, que amalgama os meios 

de circulação e suportes de inscrição para estudo da produção dos sentidos, 

inclui a recepção (CHIEREGATTI, 2018, p. 55). 

 

Nesses mídiuns recorrentes na cultura digital, cuja materialidade é evanescente, 

interessa entender, no penúltimo capítulo, de que maneira A Lenda de Fausto possui diferentes 

modos de existência material em diferentes polissistemas, com foco em apresentar, também, a 

plataforma Nyah!, em que a fic se hospeda, e como ocorreram multimodalidades e 

possibilidades para narrativas de fãs que façam uso do hipertexto, a considerar a aplicação de 

paratextos que apontam para links externos, configurando-se talvez, então, de maneira 

incipiente, como uma prática que denuncia potencialidades que demonstram como a fic pode 

se aproximar da literatura digital e não somente da literatura em contexto digital.  

Em seguida, para finalizar, no quarto capítulo, serão citados os outros mídiuns 

utilizados por Samila (o fanzine e o blog) antes da mediação editorial institucionalizada, afinal, 

"um texto que sai dessas plataformas colaborativas para o livro impresso, terá uma circulação 

diferente nos dois mídiuns, assim como será outro texto" (CHIEREGATTI, 2018, p. 53, grifo 

meu). Muda-se a materialidade, muda-se a obra.  

Essa seção em tom de encerramento provisório propõe um debate acerca do livro como 

objeto técnico13 e como ele abriu um protocolo diferente de leitura, e que nessa formalização 

material (FLUSSER, 2017) em particular, quase todo o contexto de criação no fandom foi 

apagado para se tornar um romance impresso. Tendo isso em mente, cabe dizer que fic e livro 

 
13

 De acordo com Salgado apud Aisawa (2021, p. 15), "objetos técnicos [...] supõem uma cadeia criativa e uma 

cadeia produtiva, nas quais técnicas e normas são administradas por diferentes atores, com vistas à formalização 

material de uma síntese de valor sígnico, que enseja uma circulação pública, apontando para uma autoria". 
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não são a mesma obra, mas são componentes de um sistema: A Lenda de Fausto é mais que 

uma obra, é um processo que retrata o trânsito entre dois polissistemas – fandom e literário.  

A obra não é somente o volume físico, mas um sistema-dentro-de-sistemas, composto 

por todos esses mídiuns: produtos de Samila e produtos de fãs, congregando um repertório 

comum, que é a linguagem trabalhada nos fandoms, e como esse repertório tem sido absorvido 

pelo polissistema literário. 

Utilizando teóricos como Roger Chartier, buscar-se-á debater como o livro serve como 

instrumento de legitimação no polissistema literário, mas, no fandom, essa legitimação é 

construída de outras maneiras (mas que também incluem o livro). Assim, o debate será em torno 

dos fluxos entre a circulação de Samila no fandom e no polissistema literário, no intuito de 

interpretar a realidade desta bifurcação que implica em uma distinção que gera binômios 

convergentes como romance & fanfiction, fã & produtora, Ryoko-chan & Samila Lages, 

comunidade virtual & público consumidor mais amplo, fandom & polissistema literário. Para 

abarcar todos esses objetivos e melhor entender as complexidades de tantas posições flutuantes 

geradas a partir dessa dupla existência, foi realizada uma entrevista. 

Diante do exposto, o presente trabalho visa elaborar uma análise que enxergue o objeto 

literário não só na imanência do texto, mas que compreenda a literatura de uma maneira 

sistêmica, em rede, processual, dinâmica, viva e com materialidades várias que não somente o 

livro, que é apenas um objeto editorial diante dos inúmeros mídiuns possíveis de serem vetores 

de sensibilidade e matrizes de sociabilidade (DEBRAY, 1993). Na somatória de intenções, 

busca-se colaborar na divulgação de um estudo de caso que ainda não foi alvo de olhares 

acadêmicos antes e também, acima de tudo, encontrar confluências transdisciplinares possíveis 

neste limiar entre os Estudos Fã, os Estudos Literários e de Edição e a digitalidade. 
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CONSIDERAÇÕES IMINENTES 

 

Com o passar do tempo, quando a publicação e o reconhecimento 

transformam esses gestos de prescindência em atos literários, em parte 

da história da literatura, tornam patente o papel das editoras, dos 

críticos, dos movimentos culturais e sociais, em suma, das mediações 

que acabam se mostrando, mais cedo ou mais tarde, como parte da 

obra, entendida não como objeto, mas como processo (CANCLINI, 

2016, p. 94, grifos meus). 

 

Esta é uma pesquisa sobre processos (e sobre funcionamentos). Por isso, peço licença 

para chamar esse epílogo de "iminente" (CANCLINI, 2016), por entender que não é um final; 

ele ficará em aberto e é apenas uma pausa para o devir do que este trabalho poderá vir a ser: 

que ele componha, então, o arquivo do que se fala sobre fanfiction no Brasil, que seja parte 

desse polissistema, que seja refutado, ampliado, rebatido, aprimorado. 

Assim como A Lenda de Fausto, a tese, quase que como metalinguagem, também é 

processo: engloba quatro anos de projeto reformulado, busca de um caminho teórico-

metodológico, capítulos reescritos, reorganização da disposição dos conteúdos, momentos de 

crise de produtividade entretecidos pela síndrome da página em branco e atravessados pela 

pandemia e pelo apagão no Estado do Amapá (irônico foi escrever sobre cultura digital e ficar 

quase dois meses sem acesso estável à energia e à internet), desânimo como pesquisadora 

mediante a necropolítica de um governo que não investe em ciência e tecnologia, epifanias 

durante as disciplinas ministradas remotamente, reuniões do grupo do Observatório, bate-papos 

com as orientadoras e conversas com Samila.  

Esta pesquisa é uma esperança teimosa por trás de um cenário não tão propício a sonhos 

e voos. Se A Lenda de Fausto é um jogo entre fluxos e fixos, este trabalho é um jogo entre 

desencorajamento e revigoramento, entre esgotamento e alento, entre esvaziamento e 

abarrotamento de ideias, entre apoio ao redor e autossabotagem. Tudo isso compõe o que este 

texto se tornou. Nesse processo, muitas perguntas surgiram. Mais perguntas do que respostas.  

Na trajetória de investigação a tantas perguntas, no primeiro capítulo, foi possível 

estabelecer, como pressuposto epistemológico, que os fandoms são polissistemas de cultura 

cuja existência se consolida com a missão de romper com a passividade no consumo da arte. 

Utilizando como base a teoria de Even-Zohar (2013), foram diagnosticadas equivalências entre 

os papéis que fãs exercem em relação aos fatores literários que desencadeiam as mediações que 

são, como disse Canclini (2016), parte do objeto, não apenas o "entorno" dele. 
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No segundo capítulo, viu-se que fãs sempre estiveram agindo na clandestinidade das 

revistas trocadas em pequenos ciclos de amizade. O surgimento do fandom precede a internet. 

A diferença é que, agora, nativos da cultura digital, com o boom de certa facilidade de acesso e 

a realidade do borramento das fronteiras geográficas proporcionada pela tecnologia, passaram 

a interagir na world wide web e a ganhar maior visibilidade ao transgredir o silêncio do leitor 

ideal para colocar em xeque aquilo que lhes era transmitido, criando uma rede de relações 

pautada na dualidade de manutenção x transformação dos conteúdos produzidos pelas grandes 

franquias, que se viram encurraladas por essas práticas e tiveram que ceder a ponto de inserir 

planejamentos de uso da mão de obra dos fãs a seu favor, no intuito de mantê-los engajados a 

participar, porém de uma forma controlada que atenda aos interesses da indústria. 

A consequência da origem desse polissistema caracterizado pela retomada é a 

elaboração de um segundo repertório que é diretamente influenciado pelos repertórios de outros 

polissistemas de cultura. Fãs importam termos, modelos e convenções de polissistemas já 

estabilizados e devolvem a eles um repertório remixado. É nesse ponto que tudo converge (mas 

não de forma pacífica): cultura fã, cultura participativa, cultura impressa, cultura digital.  

E é nesse ponto, também, que a fanfiction se apropria de e se configura como literatura 

arcôntica: A Lenda de Fausto busca um mito da cultura impressa, estilos como o gótico, enfim, 

repertórios do polissistema literário, leva-os até uma outra rede de relações que talvez não 

chegasse a conhecer essas referências devido à base de práticas de leitura distintas, e transita 

entre ambos polissistemas, expandindo a outros consumidores. Percebeu-se, depois, que o 

repertório do fandom carrega uma normatização de técnicas próprias de ressignificação, e o 

BL/yaoi possui regras deveras estabelecidas. A Lenda de Fausto obedece a uma estética 

tradicional e convencional para esse nicho de fãs. 

A transferência desse repertório de volta ao polissistema literário gerou uma migração 

dos consumidores da fic para serem consumidores do livro, havendo um processo de simultânea 

manutenção e ampliação do público da obra. As legitimidades d'A Lenda de Fausto em 

polissistemas plurais ocorreram pela articulação e pelo movimento de fatores literários 

variados, particulares a cada um desses espaços, e a materialidade é um fator determinante 

nesses movimentos, pois é um dos principais canais que possibilita essa transferência. Os 

mídiuns da obra são determinantes para a compreensão do funcionamento dos polissistemas 

aos quais ela pertence. 

O terceiro capítulo apresentou esses mídiuns. Percebeu-se que, no fandom, o sistema A 

Lenda de Fausto é construído por princípios como a autoria coletiva, em que a criação a partir 

da utilização de Samila como material-fonte foi encorajada. Todavia, todo o movimento de 



  
211 

reverberação da fic e os trabalhos arcônticos sobre a obra não são transferidos para o 

polissistema literário. O Copyright, que ainda não teve sua legislação atualizada, impede a cópia 

e a reprodução sem prévia autorização da autora. É algo que contrasta com os pressupostos de 

produção do fandom.  

Esse foi um dos tópicos de tensão diagnosticados: como os mídiuns são tecno-culturais, 

a plataforma não é somente a plataforma, o blog não é só um blog, o zine não é só um zine e o 

livro não é somente o livro. Eles refletem ideologias que evidenciam as dicotomias entre a 

cultura impressa e a cultura digital, bem como impactam na própria criação das obras e sua 

existência, além de se constituírem como fatores literários diferentes nos polissistemas aos 

quais pertencem.  

Nessa movimentação de mídiuns, entendeu-se que a materialidade age atravessando 

todos os fatores literários e assumindo, principalmente, os papéis de instituição e mercado. 

Existe um jogo entre efemeridade e permanência, entre fluxos e fixos, entre obsolescência e 

registro duradouro. A Lenda de Fausto é um processo que transita entre polissistemas e 

diferentes raciocínios tecno-culturais mediados pelas várias formalizações materiais do objeto. 

Ao longo dessas páginas, tentou-se demonstrar que existem outros produtos que 

compõem A Lenda de Fausto, que vão muito além do livro. É refutável considerar apenas a 

obra impressa como produto, mas sim todo o acontecimento ocorrido na plataforma, no blog e 

no zine, bem como a dinâmica de relações nascidas por meio do fandom, são fenômenos 

literários observáveis em polissistemas que se entrecruzam. No entanto, não somente aquilo 

que foi elaborado por Samila/Ryoko pode ser interpretado como produto, pois é necessário 

abarcar, também, os outros produtos que foram somados à A Lenda de Fausto e que foram 

intervenções de outros usuários (produtores de fics e fanarts). 

Observando o sistema A Lenda de Fausto em um olhar de imanência, o texto que saiu 

da plataforma de autopublicação para o livro impresso não somente teve uma circulação 

diferente em todos os mídiuns envolvidos, que compuseram a coesão da obra como um sistema-

dentro-de-sistemas, em que cada materialidade não permaneceu mais sendo o mesmo texto, 

posto que as experimentações com para/hipertextos e multimodalidade (através das trilhas 

sonoras, vídeos e imagens linkadas) foram apagadas e omitidas na passagem para o códex em 

sua formalização material (FLÜSSER, 2007). 

O Nyah! não é apenas um repositório onde a fic foi divulgada, mas um articulador de 

valoração das obras, da interação entre produtores e consumidores, de usuários que participam 

da avaliação dessas fics e buscam institucionalizar padrões de escrita. O Nyah! se apresenta, 
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portanto, como canal de criação, transmissão e trocas simbólicas entre agentes do fandom, bem 

como um ambiente de construção da legitimidade das narrativas de fãs.  

O zine não é somente uma revista artesanal para transeuntes em eventos de anime, é a 

personalização de um produto para o fandom local; por ter sido elaborado por um fã, também 

é um mídium que serve como ilustração das engrenagens por trás de um polissistema pautado 

na economia de dádiva; é a chegada do repertório do fandom para a cidade de Samila, uma vez 

que, pela plataforma, Ryoko era um pseudônimo lido por fãs de todo o Brasil no "território 

difuso" (CANCLINI, 2016) e sem fronteiras da internet, mas não possuía cidade natal ou um 

rosto vinculado. O zine apresenta a produtora para fãs de Macapá e é um primeiro encontro 

entre os polissistemas do fandom e da literatura amapaense. 

O blog não foi somente um conjunto de posts de Samila/Ryoko, mas um veículo de 

comunicação alternativo, concentrando o mercado e o suplemento de imprensa (que também 

compõe a instituição) de ambos os polissistemas: fandom e literário. É lá que a obra passa a ser 

regida, também, pelo câmbio pecuniário, somando duas formas de capital à persona da 

produtora. 

O livro não é apenas um volume de folhas impressas, mas a introdução de Samila ao 

mercado editorial. O polissistema literário sobrevaloriza o impresso, por isso o livro ainda é um 

instrumento de legitimação de autoria. O livro, além de produto, opera como instituição para 

ambos os polissistemas, porque produtores do fandom, ainda que já sejam reconhecidos entre 

fãs, buscam essa segunda instância de chancelamento porque também herdam o mesmo 

pensamento de que um livro lançado é pré-requisito para poder ser, finalmente, reconhecido de 

forma consensual como "autor".  

Quem não tem livro é chamado de "fanfiqueiro", "blogueiro", "influenciador", 

"youtuber". Uma vez coroados "autores", alguns produtores de fic passam a ocultar a dupla 

existência no fandom porque interiorizam que foi um "treino" para galgar o acesso ao mercado 

editorial.  

Esse apagamento do passado é quase que uma exigência para ganho de status em um 

polissistema que elogia a ilusão da "originalidade" e da "inovação" em detrimento da 

"renovação". Em um polissistema que valoriza a autoria, assumir a prática de reescritura 

abertamente não é interessante. Apesar de ser uma característica dos novos meios 

(MANOVICH, 2005), o remix não é tão bem visto pelos defensores dos direitos autorais mais 

restritos.  

Samila/Ryoko permanece ativa em ambos os polissistemas, ocupando posições 

variáveis e não deixando de escrever fics de personagens de animes. Essa insistência na 
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permanência no fandom é uma das escolhas que a diferencia em comparação a outros 

produtores que possuem a mesma origem e passaram a ocupar posições de maior destaque no 

cerne do polissistema literário contemporâneo, que está se abrindo aos romances de gênero, que 

são em boa parte uma devolução do repertório que o fandom ressignificou de modelos literários 

preexistentes e consolidados.  

O repertório, portanto, foi um dos principais pontos de contaminação/interferência 

encontrados. Não à toa, alguns best-sellers campeões de venda, hoje, eram fics que passaram 

por mediações editoriais para a adequação do repertório e encaixe aos pressupostos ideológicos 

que norteiam o polissistema literário. 

Outros pontos de convergência foram a herança da cultura impressa tal como ela se 

estabeleceu no polissistema literário: ainda que o fandom seja regido por outro tipo de 

pensamento, marcas desse legado se fazem presentes, como o disclaimer e as notas sobre a 

prévia autorização dos produtores para que uma fic seja escrita "respeitando" a vontade dos 

autores. Paradoxalmente, o fandom foi criado para romper com essas relações de domínio sobre 

os textos e bens culturais. 

Do fandom, o polissistema literário agrega os acúmulos de capital conquistados 

anteriormente. É uma relação cujas trocas não são equivalentes. O mercado editoral mais se 

aproveita do fandom no que chama de "plataforma", que são as instâncias de legitimidades 

alcançadas pelo produtor para atrair consumidores. O fandom, então, torna-se uma estratégia 

de marketing, porque é proveitoso lançar um livro que já tenha determinado público engajado 

à espera. 

Esse público consumidor do fandom interiorizou práticas e protocolos da leitura em tela 

que requerem "saber usar ícones de navegação, barras de deslocamento, janelas, menus, 

hyperlinks, funções de busca de texto, imagens e música, mapas de sites" (CANCLINI, 2016, 

p. 34). As fics, mesmo quando analógicas, eram compartilhadas em zines com colagens e 

recortes, então a multimodalidade sempre existiu, mas se expandiu exponencialmente com as 

possibilidades de transcodificação do computador. 

Tendo isso em mente, ao longo do terceiro capítulo buscou-se documentar e mapear 

esses usos e experimentações explorados no Nyah!, em um exercício de "trabalho de campo na 

internet" (CANCLINI, 2016, p. 44), no intuito de perceber os contrastes nas distintas 

experiências de leitura que os mídiuns de A Lenda de Fausto proporcionam, para enfim 

compreender que, quando migra-se a materialidade, já não é mais a mesma obra, ainda que a 

"história" possa parecer a mesma, reforçando a indissociabilidade entre forma e conteúdo. 
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Uma das inquietações que circundou a pesquisa foi como a literatura vem sendo 

construída no fandom e como essa produção está sendo absorvida para retroalimentar o 

polissistema literário. Essa foi a pauta do quarto e último capítulo. As credenciais de um 

produtor no fandom são interpretadas como uma "plataforma". Não por acaso, essa também é 

a nomenclatura que se escolheu para tratar do Nyah!.  

Os repertórios das fic são devolvidos ao polissistema literário como romances de 

gênero, muitas vezes com uma entrada por editoras pequenas. O mercado editorial hegemônico, 

a exemplo da Companhia das Letras, passou a investir em romances nacionais, não apenas 

traduzindo. Esse é um dos indícios do movimento centrípeto descrito por Even-Zohar (2017). 

No geral, esta é, como bem disse a professora Luciana Salazar na banca, uma tese sobre 

a criação no capitalismo, que existe na ambiguidade entre gestos de renovação e gestos de 

apego. Dispus-me a pensar nas (im)possíveis relações entre cultura fã e literatura, que tanto 

vinham ficando latentes no meu dia a dia como usuária dessas plataformas, como consumidora 

de produto de ambos os polissistemas, como docente e fã de outra era da indústria cultural que 

agora lida com um novo público de fãs, nessa complexa transformação tecno-cultural que cria 

abismos entre millenials e geração Z, cujo alto poder de influência no consumo está gerando 

metamorfoses profundas na criação, produção, reprodução, circulação, recepção, difusão e 

editoração dos bens culturais. 

Apesar dos tropeços, estou grata e feliz pelos encontros e aprendizagens deste itinerário. 

Discutir um fenômeno sob uma perspectiva sistêmica levanta muitos questionamentos que nem 

sempre podem ser totalmente desbravados de uma só vez – nem foi essa a minha intenção.  

Meu olhar está um pouco viciado pelo excesso de proximidade com o objeto, mas 

acredito que este é um dos maiores desafios de ser um aca-fã: encontrar o equilíbrio entre close 

e distant reading em uma área de estudo permeada de pessoalidade e afeição. Por reconhecer 

isso, percebi que era hora de parar – por ora –: um processo também necessita de hiatos e 

recortes. Fico no aguardo de encontrar o próximo material-fonte que fará meu coração de fã e 

de pesquisadora pulsar e se envolver profundamente.  

さよなら! 
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LAGES, Samila. A Lenda de Fausto. 2. ed. Rio de Janeiro: Multifoco, 2011. 

  

_____. Botos, Sátiros e Dragões. São Paulo: All Print, 2014. 

  

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2056305115603080
http://periodicos.pucminas.br/index.php/scripta/article/view/14019/11018
http://periodicos.pucminas.br/index.php/scripta/article/view/14019/11018
https://lylikouga.wordpress.com/2011/04/12/resenha-de-livros-a-lenda-de-fausto/
https://lylikouga.wordpress.com/2011/04/12/resenha-de-livros-a-lenda-de-fausto/
https://lylikouga.wordpress.com/2011/04/12/resenha-de-livros-a-lenda-de-fausto/


  
223 

_____. Blog de Samila Lages. Disponível em: http://alendadefausto.blogspot.com.br/. Acesso 

em 26. out. 2017. 

  

_____. Ryoko-chan (perfil). Disponível em: https://fanfiction.com.br/u/1951/. Acesso em 26. 

out. 2017. 

  

_____. Do fandom ao mercado editorial: conversa com Samila Lages, produtora de 

fanfictions e autora do romance A Lenda de Fausto. [Entrevista concedida a] Ingrid Lara de 

Araújo Utzig. Ctrl + S: Observatório da Literatura Digital Brasileira, 3 mar. 2021. Disponível 

em: https://museu2.tainacan.org/producoes-do-grupo/do-fandom-ao-mercado-editorial-

conversa-com-samila-lages-produtora-de-fanfictions-e-autora-do-romance-a-lenda-de-

fausto/?perpage=12&order=DESC&orderby=date&pos=8&source_list=collection&ref=%2Fp

roducoes-do-grupo%2F. Acesso em 15 mar. 2021. 

  

LIGA DOS BETAS. Entrevista com Samila Lages, a autora de "A lenda de Fausto". 2013. 

Disponível em: https://ligadosbetas.blogspot.com/2013/10/entrevista-com-samila-lages-

autora-de.html. Acesso em 17 mai. 2020. 

  

_____. Diferença entre Hentai, Lemon e Orange. 2014. Disponível em: 

https://ligadosbetas.blogspot.com/2014/06/diferenca-entre-hentai-lemon-e-orange.html. 

Acesso em 17 mai. 2020. 

  

LIMA, Cecília Almeida Rodrigues; CAVALCANTI, Gêsa Karla. Subculturas de fãs e 

telenovelas da Rede Globo: a disputa entre shippers como estratégia de propagação. Cultura 

Midiática, Ano IX, n. 17 - jul-dez/2016. Disponível em: 

http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/cm. Acesso em 25 fev. 2021. 

  

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Francisco Javier; RUBIO HERNÁNDEZ, María del Mar. La violación 

masculina em el fanfiction de temática homoerótica realizado por mujeres. IV Congreso 

Universitario Nacional “Investigación y Género”. Universidade de Sevilha, 2012. 
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