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RESUMO

A literatura produzida, compartilhada e consumida na Internet é, por vezes, parte de
um  modo  independente  de  publicação,  às  margens  de  um  mercado  editorial
baseado no lucro e que entende a literatura como um produto de distribuição e
consumo em grande escala. A cena independente da produção literária da Internet
permite  que  os  escritores  que  não  conseguem publicar  seus  trabalhos  em uma
editora possam publicá-los gratuitamente e do modo que preferirem. Este estudo
traz como tema as relações de disputa e conciliação entre mercado editorial e uma
literatura independente no ciberespaço, de modo a estabelecer como objetivo geral
de pesquisa: “analisar  quais são as interferências causadas na literatura publicada
pelo mercado editorial  por  parte  de  processos de escrita  e  publicação de forma
independente  na  internet”.  A  hipótese  que  sustenta  este  estudo  é  a  de  que  as
publicações literárias independentes no ciberespaço têm servido como fonte para a
ampliação do mercado editorial, por meio da transferência de obras compartilhadas
na  Internet  para  o  formato  livro  impresso  e  ebook.  Para  que  se  investigue  a
veracidade  da  hipótese  e  se  atinja  o  objetivo  geral,  a  elaboração  do  trabalho
abrange quatro principais etapas: (i) fundamentação teórica e revisão de literatura a
respeito dos principais temas do trabalho; (ii)  estudos de caso de obras literárias
publicadas  em  livros,  porém  originárias  de  obras  independentes  escritas  e
publicadas  na  internet;  (iii)  discussão  a  respeito  de  produções  literárias
independentes  que  foram  posteriormente  submetidas  à  lógica  de  consumo  do
mercado editorial.

Palavras-chave: Literatura digital; Mercado editorial; Cibercultura.



ABSTRACT

The literature made, shared and consumed on the Internet is sometimes part of an
independent way of publishing, on the margins of a profit-oriented publishing market
that considers literature as a product  to  be distributed and consumed on a large
scale. The independent scene of the literary production on the Internet allows writers
who can not publish their work in a publishing house to promote them for free and in
the  way  they  prefer.  The  study  brings  as  the  main  theme  the  disputes  and
reconciliations  of  both  publishing  market  and  independent  literary  scene  on
cyberspace, in a way to establish as the main objective of the research “to analyze
what are the interferences caused in the literature related to the publishing market by
the processes of writing and independent publishing on the Internet”. The hypothesis
that supports this study is focused on the idea that the independent publishing of
literature on the cyberspace is being used as a form of expansion of the publishing
market through the the transfer of literary works shared on the Internet to the printed
book  format  and  ebook.  In  order  to  verify  the  veracity  of  the  hypothesis  and  to
accomplish  the  main  goal  of  the  study,  four  main  stages  were  determined:  (i)
theoretical  foundation  and  review of  the  literature  about  the  main  themes of  the
study; (ii) case studies of some published literary works in books, but that came from
independent  literary  works  published  in  the  internet;  (iii)  discussion  about  the
independent  literary  works  that  were  subsequently  submitted  to  the  consumption
logic of the publishing industry.

Key-words: Digital literature; Publishing industry; Cyberculture.
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1  INTRODUÇÃO

O fortalecimento da internet como uma mídia de uso abrangente, sobretudo

na  comunicação  e  no  entretenimento  (POE,  2011),  resultou  em  mudanças  nos

modos  de  consumo  de  produtos  culturais  nas  últimas  décadas.  No  campo  da

literatura, a possibilidade de compartilhamento de textos literários no ciberespaço,

sem que necessariamente se precise passar pelo julgamento e pela avaliação de

uma editora, proporcionou um espaço para que autores que até então estavam às

margens do mercado editorial pudessem divulgar suas obras de forma independente

e compartilhá-las com um público.

Tanto  a  literatura  produzida  de  modo  independente,  escrita,  revisada  e

publicada no ambiente virtual  sem o amparo de uma editora,  quanto a literatura

tradicionalmente atrelada ao mercado editorial, normalmente publicada nos formatos

livro  impresso  ou  e-book,  divulgada  e  comercializada  por  grandes  editoras,

representam dois  dos  vários  modos  de  produção  e  consumo  de  literatura  na

modernidade.

A divisão acima apresentada entre duas possíveis  formas de enxergar  os

caminhos da literatura como produto de complexos processos de escrita, edição e

de publicação, no entanto, não é definitiva e não objetiva ser categórica. Reconhece-

se  a  variedade  de  processos  relacionados  à  escrita  e  publicação  de  uma  obra

literária, assim como a ampla quantidade de critérios que podem ou não permitir a

entrada  de  uma  obra  literária  nos  dois  grupos  previamente  apresentados,  ou

simplesmente encaixá-la em outra categoria.

Desse  modo,  entende-se  que  a  divisão  proposta  entre  essas  obras  é

meramente realizada para propósitos de organização do estudo. Essa generalização

de  obras  entre  dois  grupos  apenas  é  empregada  para  auxiliar  na  visão  mais

abrangente  da  questão  das  disputas  travadas  entre  duas  principais  forças:  a

liberdade de publicação fornecida pela internet e a submissão de produtos culturais

aos processos de edição e comercialização de uma obra literária.

As  relações  estabelecidas  entre  a  literatura  surgida  na  internet  de  modo

independente e a literatura que passa pelas editoras e se consolida por meio do

suporte livro, serão analisadas a partir de suas interseções e influências aplicadas

uma a outra, considerando pontos de convergência e de divergência de possíveis

interesses de ambos os processos de publicação.
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Ainda que a produção e a divulgação independente de uma ampla variedade

de textos do campo da literatura não seja uma novidade e tenha ocorrido de modo

regular também em obras literárias publicadas em material  impresso, o foco das

produções indepentes as quais se pretende investigar neste estudo compreende o

material publicado por meio do uso da internet.

Pensando  em uma literatura  desprendida  do  mercado  editorial  tradicional,

mas ainda assim divulgada por meios impressos, os fanzines (AZZARI; CUSTÓDIO,

2014)  aparecem  como  exemplos  nos  quais  os  autores  podiam  empregar  seu

potencial de escrita e criação na elaboração de seus próprios trabalhos a respeito de

outras  obras  da  cultura  pop,  sem  que  houvesse  uma  grande  interferência  e  a

incidência de um poder vertical sobre as escolhas e os caminhos selecionados para

o desenvolvimento  do produto.  A disseminação desse conteúdo,  no  entanto,  era

usualmente  restrita  a  poucos  volumes,  o  que  também  restringia  de  modo

significativo o público que poderia lê-lo.

De  forma  relacionada,  surgem  as  fanfictions,  sucessoras  do  fanzine  e

oriundas  do  meio  digital.  Consequência  da  cibercultura,  da  organização  de

comunidades virtuais, da interação simulada entre indivíduos e de uma cultura de

fãs  voltada  ao  interesse  comum de  um grupo  de  sujeitos  consumidores  de  um

produto cultural popular atribuído ao mercado do entretenimento, as fanfictions hoje

são um fenômeno bastante conhecido e difuso no ciberespaço.

Selecionadas para ocupar o posto de objeto de estudo desta dissertação, as

fanfictions  consistem em histórias escritas com base em outras pre-existentes, ou

seja, que têm como inspiração produtos da cultura pop, nos quais se enquadram

livros, filmes e outros (AZZARI; CUSTÓDIO, 2014). Por serem processos de escrita

exclusivos da internet e publicados de forma independente no intuito de sustentar

uma comunidade de fãs do mesmo produto cultural a respeito do qual as narrativas

se inspiram, as  fanfictions  foram selecionadas como objeto da parte prática deste

estudo por relacionarem o texto literário que produzem com outros fenômenos da

cultura do mercado de entretenimento.

Essas relações estabelecidas entre um produto já publicado,  a  criação de

uma nova narrativa  nele baseada e uma eventual  transferência  da obra literária

recém-criada da internet para o domínio do mercado editorial da indústria cultural

(JAMISON,  2017)  são  uma  forma  evidente  de  representação  dos  processos

atrelados à hipótese a ser levantada neste estudo.
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O  foco  prático  do  estudo  recai,  então,  sobre  o  contexto  da  literatura  de

entretenimento (PAES, 1990) que, por ser considerada uma forma literária bastante

próxima aos interesses de mercado, representa de modo exemplar as relações que

se  busca  registrar  e  investigar  entre  uma  literatura  independente  do  mercado

editorial  e  a  literatura  que  está  a  ele  condicionada.  É  normalmente  a  partir  da

literatura de entretenimento e de outros produtos populares da indústria cultural que

a fanfiction surge como produto dos processos interativos entre fãs de uma obra.

O poder de disseminação de uma obra literária independente é hoje ampliado

pelo  poder  comunicativo  e  social  da  internet.  Enquanto  a  produção  de  livros

impressos  em  grande  escala,  mediada  por  editoras,  recorre  a  modos

tradicionalmente consolidados de consumo de obras literárias como a livraria, ou, no

caso dos e-books, presença nos catálogos de compra dos sites de diversas livrarias,

as  obras  independentes  como  as  fanfictions  precisam  fazer  uso  de  outras

estratégias para adquirir visibilidade e conquistar um público leitor.

Blogs e sites, exemplos de suporte para a literatura na internet, podem ser

utilizados como local de publicação de textos literários (AZEVEDO, 2007), espaços

nos quais o produto final – a obra literária - poderá ser construído juntamente com os

leitores ou sofrer alterações a partir das opiniões dos indivíduos que acompanham a

elaboração do projeto via internet. Espaços como blogs servem, desse modo, como

repositórios e espaço de construção de textos literários no ciberespaço (AZEVEDO,

2007), além de se prestarem a um espaço de possível interação entre autores e

leitores, tais como as comunidades virtuais (LEMOS, 2007).

Fomentada  por  estratégias  de  divulgação,  a  visibilidade  de  uma  literatura

independente  pode,  no  caso  das  obras  literárias  contidas  na  internet  como  as

fanfictions, atingir públicos nunca antes previstos com a diminuição ou extinção de

barreiras geográficas na rede (LEMOS, 2007). 

A liberdade que a internet proporciona para publicação de textos literários,

sem  que  necessariamente  seja  preciso  submeter-se  ao  sistema  estabelecido  e

consolidado  por  grandes  editoras,  representa  uma  quebra  acentuada  de  uma

concentração de poder no controle da comercialização de obras literárias diante de

uma aproximação entre mercado e arte caraterística do século XXI (LIPOVETSKY;

SERROY, 2015).

Ainda que a eficácia dos meios de divulgação de obras literárias na internet

não seja o tema central das discussões propostas neste estudo, compreender os
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fatores que podem trazer visibilidade a uma obra ou autor no campo da internet é

essencial diante de um movimento observado de modo frequente: a transferência de

obras literárias independentes produzidas na internet para as lógicas de publicação

e  comercialização  subordinadas  às  editoras  e,  consequentemente,  às  práticas

tradicionais do mercado editorial.

Considerando as relações entre as publicações feitas de forma independente

no ciberespaço e as publicações do mercado editorial, tanto em e-books, quanto em

livros  impressos,  este  estudo  seleciona  como  seu  tema  central  a  tentativa  de

mapeamento de algumas das influências e atravessamentos por parte da literatura

da internet na literatura publicada no formato livro, impresso ou digital, e atrelada ao

mercado editorial tradicional. 

Desse modo, o problema de pesquisa estipulado para o desenvolvimento do

estudo é: quais são as interferências causadas na literatura publicada pelo mercado

editorial por parte de processos de escrita e publicação de forma independente na

internet?. De modo similar ao problema de pesquisa, o objetivo geral consiste em:

analisar quais são as interferências causadas na literatura publicada pelo mercado

editorial por parte de processos de escrita e publicação de forma independente na

internet.

As etapas do estudo estão relacionadas à necessidade de compreensão de

questões específicas a respeito da teoria e do objeto, estipuladas com os objetivos

específicos. Os objetivos específicos selecionados para promover o cumprimento do

objetivo geral de pesquisa são: (a) analisar a literatura e o livro como tecnologias,

observando  as  relações  de  ambos  com  as  disputas  e  conciliações  entre  os

ambientes de produção literária independente no ciberespaço e o mercado editorial;

(b) relacionar os papéis do artista e da obra literária na modernidade e na indústria

cultural ao processo de escrita literária no ciberespaço; (c) compreender algumas

das  dinâmicas  de  escrita  e  publicação  na  internet  e  suas  relações  com  as

publicações posteriores com o mercado editorial; (d) realizar a análise de exemplos

de  obras literárias independentes na internet em movimento de migração para os

suportes livro impresso e livro digital.

Percebendo  a  literatura  como uma tecnologia  e  um produto  cultural,  este

estudo traz um olhar em relação às alterações sofridas no mercado editorial a partir

do ganho de espaço da internet nas publicações de artistas, buscando discutir de

que modo obras independentes e as comunidades virtuais que as suportam podem
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influenciar,  positivamente  ou  negativamente,  o  mercado  editorial  e  o  trabalho

realizado pelas editoras.

A  hipótese  central  da  dissertação,  elaborada  a  partir  da  fundamentação

teórica contida nos primeiros capítulos apresentados após à introdução, aponta para

a ideia de que as publicações literárias independentes no ciberespaço têm servido

como fonte para a ampliação do mercado editorial,  por meio da transferência de

obras compartilhadas na internet para os formatos livro impresso e e-book. Assim,

textos literários produzidos por autores independentes que têm a internet como meio

de publicação,  são transpostos para o suporte impresso e digital  mediado pelas

editoras, o que serve tanto como meio de gerar lucro para editoras, quanto como

modo  de  proporcionar  maior  visibilidade  da  obra  e  dos  autores  por  meio  da

legitimação da obra no formato livro.

O  trabalho  de  um  autor  que  se  associa  ao  mercado  pode  ainda  sofrer

interferências  das demandas dos públicos  consumidores,  que determinam aquilo

que gostariam ou não de consumir a partir dos direcionamentos do mercado (PAES,

1990). As relações sociais que atravessam esses processos de escrita, publicação e

comercialização da obra literária no formato livro são de grande interesse para o

estudo proposto e são abordadas de forma frequente na constituição das análises e

na obtenção dos dados, considerando a obra literária e o livro produtos culturais de

ampla comercialização e também o interesse econômico que transita nos processos

de produção de ambos.

Desse modo, este estudo propõe uma abordagem da literatura independente

como um potencial influenciador dos rumos do mercado editorial impresso e digital,

em uma relação tanto de disputa por uma hegemonia do controle e comercialização

do livro e da literatura como tecnologias e produtos de entretenimento, quanto de

conciliação frente aos diálogos estabelecidos por ambos nas possíveis vantagens de

serem obtidas por ambos os lados em um movimento de união.

De forma a considerar as abordagens ainda iniciantes a respeito da temática

de  transição  de  suportes  digital-impresso  pela  perspectiva  de  convergência  ou

divergência entre interesses econômicos e sociais do mercado editorial e o cenário

de produção literária independente, a constituição de um estudo dessa espécie é

justificada pela necessidade de compreender os modos e os meios pelos quais a

internet, em todo seu alcance e concentração de comunidades virtuais, é capaz de

alterar a lógica de publicação e comercialização da literatura até então consolidada.
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Para  fins  de  discussão  do  fenômeno  de  transição  da  literatura  de

entretenimento independente para o formato livro, submetido à lógica de mercado,

este estudo visa a promover uma investigação a respeito das relações sociais e de

poderes  que  atravessam essas  práticas,  por  se  acreditar  que  as  questões  que

incentivam os  trânsitos  da  literatura  por  diversos  suportes  estão  essencialmente

amparadas nos aspectos sociais que fazem parte desses processos.
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2 METODOLOGIA DE PESQUISA

Alguns procedimentos metodológicos foram empregados na realização deste

estudo  para  promover  uma  aproximação  dos  dados  que  possam  servir  como

respostas  para  o  problema de pesquisa  estipulado e  apresentado na introdução

deste trabalho.  Como um dos pontos iniciais das discussões a respeito do tema

estudado está a apresentação de um referencial teórico que auxilia na elaboração

de um pensamento mais refinado a respeito do problema que se estuda.

A etapa de fundamentação teórica, apresentada nos capítulos a seguir, busca

reunir  uma  grande  quantidade  de  informações  a  respeito  dos  principais  temas

abordados  pelo  estudo  e  discuti-los  de  forma  entrecruzada,  visando  a  uma

convergência entre teorias de áreas distintas. A multidisciplinaridade pretendida nos

capítulos posteriores resulta na união das principais ideias trabalhadas, que auxiliam

a constituição da hipótese do trabalho.

Como fez-se a opção por falar da literatura como uma tecnologia, utilizou-se

Feenberg (2010) como autor da teoria que sustenta as relações com a técnica e a

tecnologia no âmbito deste trabalho.  Pensando na literatura como objeto em um

espaço de disputa entre dois principais setores - o mercado editorial de grande porte

e as publicações independentes na internet -, a ideia central dessa etapa do estudo

está concentrada em analisar,  sob o viés da tecnologia, os modos pelos quais a

literatura  está  sendo  empregada  e  as  aparentes  consequências  estabelecidas  a

partir dessas relações.

As primeiras discussões a respeito dos temas que compõem este estudo,

além  de  trazerem  o  respaldo  de  autores  de  diversas  áreas  nas  informações

fornecidas, também colaboraram para a constituição de uma hipótese mais forte a

respeito das dinâmicas que costituem o processo estudado. Nos capítulos seguintes

tanto as primeiras impressões dos objetos a partir da constituição da fundamentação

teórica,  quanto  a  hipótese  que  guia  o  trabalho  são  discutidas,  como  forma  de

promover um aprofundamento teórico antes de, efetivamente, mover o trabalho para

o campo mais prático de atuação do pesquisador.

Nas discussões, traz-se à tona a questão do livro como a legitimação de uma

obra literária e o autor como celebridade. Em um cenário como o encontrado desde

a  compreensão  das  trocas  entre  mercado  e  arte  como  indústria  cultural,  termo

utilizado por Horkheimer e Adorno (2011), atravessando a ideia de cultura das mídias
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de  Kellner  (2011)  e  aliando-se,  posteriormente,  à  ideia  de  capitalismo  artista

defendida por autores como Lipovetsky e Serroy (2015), coloca-se a literatura e a

produção literária escrita no centro das discussões deste estudo que também aborda

debates sobre os principais rumos tomados por artistas na divulgação de suas obras

em um cenário competitivo.

No mercado tradicional de entretenimento e mesmo em partes de produção

artística  independente  no  ciberespaço,  a  busca  por  visibilidade  e  relevância

demonstra ser um dos focos das interações entre indivíduos que se inserem nesses

modos de expressar a coletividade e produzir arte. A visibilidade de obras literárias

na internet, por exemplo, é acrescida por alguns sinais de popularidade, como uma

comunidade ativa em torno ao autor ou à discussão da obra, o compartilhamento de

informações  sobre  a  obra  em sites  de  redes  sociais  ou  números  de  visitas  ou

visualizações de determinada página atrelada ao texto ou ao artista. Ainda que a

popularidade não seja facilmente  mensurável,  são essas algumas características

que podem, de certo modo, atrair a atenção de uma editora para a compra dos

direitos de um livro ou para a simples adição de determinado autor ao seu catálogo

de autores afiliados e que têm suas obras publicadas por esse selo.

Enfim, a literatura é hoje um produto cultural de comercialização massiva, que

sofre a disputa de forças em busca de uma hegemonia de seu controle. De um dos

lados,  está  o  mercado  editorial  que,  seja  por  meio  dos  e-books  ou  dos  livros

impressos,  mantém o  controle  de  grande  parte  daquilo  que  se  comercializa  em

relação à literatura. Quase a totalidade dos exemplares de livros que hoje passam

pelas mãos dos leitores são fruto de uma produção direcionada das editoras que

compõem um grande conglomerado editorial.

Em contraposição com a literatura surgida de modo quase independente da

lógica de mercado, a literatura de entretenimento do mercado editorial parece buscar

de modo mais imediato o lucro pela comercialização de exemplares e expansão da

obra literária para outros meios, como o cinematográfico. No entanto, a literatura

independente  situada  nas  comunidades  virtuais  nem  sempre  parece  fazer  uma

oposição direta à lógica de mercado da comercialização de obras literárias, uma vez

que  algumas  das  obras  publicadas  de  modo  independente  na  internet

eventualmente são transferidas para editoras para publicação no formato livro.

As divergências e convergências entre as forças do mercado editorial e da

literatura  oriunda  da  internet  são  o  ponto  central  desse  estudo  e,  a  partir  da
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elaboração  de  uma  hipótese  a  respeito  desses  processos,  o  fenômeno  das

fanfictions  será  explorado  como  método  escolhido  para  comprovar  ou  não  as

previsões  feitas  a  partir  da  etapa  da  fundamentação  teórica  para  alguns  dos

possíveis resultados a serem obtidos neste estudo.

Enquanto  a  indústria  cultural  faz  uso  da  literatura  como  uma  tecnologia

voltada à geração de lucro, considerando o contexto de um mercado artístico em

constante ascensão (LIPOVETSKY; SERROY, 2015), para autores relacionados de

algum modo à literatura de entretenimento e que publicam suas obras na internet, o

espaço promovido pela mídia é, além de uma possibilidade de divulgação de sua

obra,  uma chance de inserção no mercado do entretenimento  pela obtenção de

visibilidade para si e para sua obra.

Assim, a primeira das etapas do estudo, que comporta os capítulos dedicados

à  exploração  do  referencial  teórico  da  pesquisa,  aborda  temas  que  atravessam

diversos  campos  de  interesse  das  discussões  propostas  pelo  planejamento  da

dissertação,  de  modo  a  colaborar  com  o  enfrentamento  das  principais  análises

realizadas para a obtenção de resultados que confrontem a hipótese traçada.

A investigação das premissas do consumo de literatura em meios digitais, a

literatura  impressa  e  a  influência  da  indústria  cultural  e  do  mercado  do

entretenimento e das editoras foram também abarcados na fundamentação teórica,

assim como suas relações com a internet, o ciberespaço e a instauração de uma

cibercultura. Os capítulos da fundamentação teórica também trazem considerações

a respeito  da  fanfiction,  selecionada  como objeto  do  estudo diante  de inúmeras

outras  possibilidades de indícios das relações duais entre indústria  cultural  e  as

margens do mercado do entretenimento.

Assim,  para a constituição da fundamentação teórica,  autores  de diversas

áreas colaboraram para o traçar de um pensamento essencialmente multidisciplinar

a respeito da  literatura e de sua presença da indústria cultural. Em cada um dos

capítulos destinados à fundamentação teórica foram designados alguns objetivos em

relação  às  discussões:  enquanto  os  dois  primeiros  capítulos  promovem  uma

abordagem contextual a respeito do fenômeno estudado, os outros dois capítulos

tiveram um foco maior no objeto do estudo em si.

Com a breve explicação de alguns dos principais aspectos relacionados à

hipótese  estruturada  a  partir  da  apresentação  da  fundamentação  teórica  e  da

discussão  dos  temas  do  trabalho  de  forma  articulada,  está  a  seguir  descrito  o
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planejamento  das  etapas  seguintes  deste  estudo,  agrupando  técnicas  de

amostragem, pesquisa e métodos que colaborem para a constituição deste estudo.

Para  o  desenvolvimento  do  trabalho,  que  consiste  em  uma  pesquisa

descritiva,  alguns  processos  metodológicos  foram  selecionados,  como  modo  de

atingir adequadamente os objetivos propostos para a pesquisa e entregar resultados

que confirmem ou não a hipótese levantada para o estudo.

Desse modo, o estudo em desenvolvimento é dividido nas principais etapas:

(i)   revisão de literatura e fundamentação teórica,  (ii)  estudos de caso de obras

literárias publicadas em livros, porém originárias de obras independentes escritas e

publicadas  na  internet,  (iii)  discussão  a  respeito  de  produções  literárias

independentes  que  foram  posteriormente  submetidas  à  lógica  de  consumo  do

mercado editorial.

A primeira etapa do estudo, que busca discorrer sobre o contexto de relações

entre  esses  dois  tipos  de  literatura  por  meio  de  uma  revisão  e  fundamentação

teórica baseadas nos principais pontos do estudo, trouxe como propósito preparar

uma  base  para  o  desenvolvimento  das  análises  previstas  nas  próximas  etapas,

levando em conta algumas das escolhas teóricas já comentadas neste capítulo.  A

revisão de literatura aprofunda as principais temáticas envolvidas nas análises a

serem realizadas, buscando apresentar algumas das especificidades do fenômeno

estudado e do objeto selecionado como ilustração do processo estudado.

A segunda  etapa  concentra-se  em  estudos  de  caso  sobre  narrativas  do

gênero fanfiction e sua transferência para o formato livro por meio de uma editora.

Discutindo alguns casos a partir  da fundamentação teórica abordada na primeira

etapa, os estudos de caso buscarão exemplificar de que modo a hipótese proposta

para o estudo, que relaciona os interesses de uma literatura digital independente e

de uma literatura mediada pelo mercado editorial, pode ser refutada ou confirmada.

Para tal, fez-se necessário realizar  um breve levantamento de uma série de

obras que surgiram como independentes na internet, mas que foram posteriormente

publicadas por editoras em formato livro e uma observação de comunidades virtuais,

suas práticas de escrita e a relação entre os indivíduos participantes. O intuito da

aplicação  dessa  técnica  está  em  observar  a  recorrência  do  fenômeno  de

transferência  da  obra  literária  desde  o  campo  da  publicação  independente

proporcionado pela internet, até a mediação de uma editora, na viabilização de uma

comercialização  mais  abrangente  do  texto  literário  a  partir  do  suporte  livro.  No
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entanto, a realização desta etapa não aparece registrada de modo direto no estudo,

limitando-se  basicamente  a  fornecer  material  para  o  desenvolvimento  da  etapa

seguinte.

Assim, os estudos de caso planejados para a dissertação têm como objeto de

análise textos escritos retirados do campo da informalidade da cena independente

da internet  no que se  refere  à publicação e à divulgação,  e  transferidos para  o

controle do mercado, por meio de adaptações, edições e a publicação por meio de

um selo editorial.

Foram desenvolvidos três estudos de caso que dizem respeito às produções

literárias  independentes  posteriormente  submetidas  à  lógica  de  consumo  do

mercado editorial, ou seja, serão investigadas algumas obras literárias que, por seu

grande apelo popular,  constituíram comunidades de fãs que, ao produzirem suas

próprias versões da narrativa original, refizeram o caminho para o mercado editorial,

publicando esses trabalhos como sendo obras originais, por vezes desprendidas da

obra que lhe deu origem.

O primeiro estudo de caso traz como tema as obras que seguem tendências

de mercado relacionadas à abordagem do amor como assunto central ou que fazem

uso de temáticas relacionadas ao sobrenatural, frequentemente alcançando algum

sucesso  em  sua  publicação  pelo  mercado  editorial.  Como  exemplos  que  se

enquadram nesses quesitos estão os livros da saga Crepúsculo, de Meyer (2008) e,

posteriormente,  livros da série Cinquenta tons de cinza, de James (2012),  como

modo de representar outras publicações de grande número de vendas que seguem

ideias parecidas.

A popularidade desse tipo de leitura pode ser facilmente constatada por dados

que põem algumas das obras mencionadas dentre as trinta mais vendidas no Brasil

desde 2010 (MASCHIO; ALMEIDA, 2017). Ainda que a crítica dificilmente reconheça

alguma das obras mencionadas por seu valor estético, a difusão dessas narrativas

pelo público consumidor da literatura de entretenimento transformou esse tipo de

narrativa em livros impressos e digitais extremamente populares, o que resulta no

estabelecimento de comunidades de fãs tanto da obra, quanto dos autores.

Nesse contexto, o surgimento das fanfiction aparece de maneira ainda mais

acelerada, de modo a estabelecer uma espécie de ciclo de geração e publicação de

obras,  baseadas umas nas outras.  Como um exemplo  bastante  difundido dessa

relação, está o surgimento de Cinquenta tons de cinza, de James (2012) como uma
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fanfiction  baseada nos trabalhos de Meyer (2008)  nos livros da saga  Crepúsculo

(JENKINS,  2015),  estabelecendo  uma  espécie  de  ciclo  no  qual  a  fanfiction é  o

material gerado que permite a criação de novas obras de potencial comercial.

O fato de que uma obra que anteriormente era uma fanfiction e que, depois

de ser transferida para o mercado editorial para ser publicada, alcançou tamanho

sucesso,  com adaptação cinematográfica,  e também influenciou o surgimento de

mais uma comunidade de fãs que trabalham na criação de outras obras literárias, é

um  ponto  importante  para  demonstrar  a  intensidade  do  fenômeno  estudado  na

cultura popular e na organização do mercado do entretenimento.

O segundo estudo de caso a ser realizado tem foco em livros da literatura de

entretenimento que abordam temas de aventura e disseminam a figura do herói,

gerando sucessos de vendas. A partir da constituição de uma comunidade de fãs,

produções  do  tipo fanfiction, inspiradas  nesses  livros,  começam  a  surgir.

Posteriormente, essa produção independente culmina na transferência dessas obras

para o poder do mercado editorial, de modo a também possibilitar a mudança de

status dos autores que são inseridos nessa outra lógica de mercado.

Dentre  os  livros  a  serem  explorados  e  suas  designadas  obras  literárias

adjacentes, surgidas por meio da fanfiction e então publicadas como livros originais,

pretende-se focar em livros como  Harry Potter, de Rowling (1998) e  O Ladrão de

Raios,  de  Riordan  (2009),  que  permanecem  populares  nos  circuitos  de  leitura

infantojuvenis  e  de  jovens adultos,  e  que tratam da ideia  de  aventura  de forma

bastante proeminente em seus enredos.

Com temáticas  comumente  atreladas à  figura  do herói,  os  dois  livros  são

apenas alguns dos exemplos que serão abordados pelo segundo estudo de caso.

Com a grande popularidade alcançada pelas obras mencionadas, as comunidades

de  fãs  dessas  obras  possuem  uma  vasta  produção  no  gênero  fanfiction.

Considerando  que  algumas  dessas  produções  no  gênero fanfiction e  as

comunidades virtuais  ajudam autores  a  surgirem no mercado editorial  com suas

próprias produções, o estudo de caso investiga os motivos pelos quais o autor que

está na comunidade consegue chegar até o mercado impresso da literatura.

Por fim, o terceiro estudo de caso traz ao campo da discussão uma interface

entre  literatura  e  jogos  eletrônicos.  Presentes  nos  celulares,  videogames  e

computadores,  os  jogos  eletrônicos,  pelo  aproveitamento  das  interfaces  para  a

criação de obras literárias, chegam também ao campo da produção escrita. Como
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forma de ampliar a lucratividade e expandir o alcance dos jogos, a publicação de

livros relacionados aos jogos consegue, muitas vezes, ampliar o público consumidor

do produto originário.

Essa prática é também atravessada pelas relações estabelecidas na internet,

nas quais o público consumidor de jogos eletrônicos costuma, em sua maioria, se

concentrar. Um exemplo de publicação desse tipo são os livros voltados ao público

infantil inspirados no jogo eletrônico Minecraft, considerados parte da cultura popular

e elementos da cibercultura e que serão discutidos no estudo de caso.

Continuando  no  campo  dos  jogos  eletrônicos,  o  estudo  de  caso  ainda

menciona o contrário: obras literárias que se transformaram em jogos e que, a partir

dessa  mudança  de  suporte,  puderam  experienciar  um  maior  sucesso  e  uma

consequente ampliação da comunidade de fãs.

Por  meio  da  realização  dos  estudos  de  caso  aqui  previstos,  a  hipótese

elaborada  neste  estudo  será  explorada,  de  modo  a  atribuir  à  fanfiction e

manifestações  correlatas,  uma  posição  de  exemplo  que  mais  se  aproxima,  no

campo  da  literatura,  da  compreensão  das  relações  complexas  entre  mercado

editorial tradicional e a liberdade promovida pela internet no compartilhamento de

literatura, uma vez que a fanfiction, ainda que presente no capo de produção literária

independente, está fortemente relacionada aos produtos culturais de grande difusão

da indústria cultural.
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3  A  LITERATURA  COMO  TECNOLOGIA  EM  DISPUTA  PELO  CENÁRIO

INDEPENDENTE E O MERCADO EDITORIAL

O  advento  da  internet  propiciou  alterações  nas  formas  de  consumo  da

literatura na modernidade. Hoje, de modo bastante veloz, indivíduos que possuem

acesso  à  rede  mundial  de  computadores  podem  facilmente  adquirir  uma  obra

literária por meio de sites que comercializam e-books, livros eletrônicos de consumo

em  meios  digitais,  buscar  por  versões  digitais  gratuitas  de  livros,  consultar

repositórios de obras literárias situados no ciberespaço e ainda receber todos esses

arquivos de modo imediato por meio da própria rede.

Com a disponibilidade da literatura no âmbito digital, a questão das práticas

de  leitura  na  internet  é  trazida  à  tona  e  amplamente  explorada  naquilo  que  diz

respeito ao hipertexto, às redes e às possibilidades de navegação. Tal como aponta

Chartier  (1998),  as  formas  de  leitura  estão  frequentemente  em  processos  de

mudança: “elas colocam em jogo a relação entre o corpo e o livro, os possíveis usos

da  escrita  e  as  categorias  intelectuais  que  asseguram  sua  compreensão”

(CHARTIER, 1998, p. 77).

Mesmo que os modos de leitura e consumo da literatura possam estar em

processo  de  constante  atualização,  a  existência  do  meio  digital  não  implica  o

desaparecimento dos suportes literários impressos ou dos modos de leitura a eles

relacionados, que ainda persistem e correspondem a parte mais significativa dos

lucros gerados a partir do comércio de livros do campo da literatura.

No  Brasil,  dados  do  Censo  do  Livro  Digital  apontam  que  os  e-books

correspondem a apenas 2% da receita do mercado literário do país (ROSA, 2017).

Os 2% atribuídos ao comércio dos e-books, são um indício da liderança dos livros

impressos, mesmo diante do crescimento exponencial do universo digital, ao qual

uma parte das civilizações humanas têm aderido a partir do século XXI.

Ainda  que  esses  dois  suportes,  o  digital  e  o  impresso,  sejam  os  mais

comumente empregados na fixação e propagação da obra literária na atualidade, a

literatura  passou  por  fases  nas  quais  eram  outras  as  formas  de  consumo  e,

consequentemente, de leitura e uso social  do texto. Chartier  (1998) reforça essa

ideia ao apresentar algumas das principais tecnologias relacionadas aos processos

de consumo da literatura através dos séculos, tais como o livro impresso e o texto



23

composto  a  partir  do  computador,  no  caso  dos  suportes  contemporâneos  mais

comuns, além dos manuscritos de leitura em rolo e a utilização do códex.

Os atos de ler, escrever e consumir literatura se manifestam como uma forma

consolidada  de  entretenimento  na  modernidade,  realizada  a  partir  do  livro.  O

surgimento  de  um  mercado  de  produção  e  comercialização  de  livros,  fruto  das

relações  próximas  entre  valores  capitalistas  e  a  arte  (LIPOVETSKY;  SERROY,

2015),  tornou  a  obra  literária  produto  amplamente  difundido:  encontrar  livrarias,

bibliotecas,  sebos  e  demais  locais  de  empréstimo  e  venda  de  livros  se  tornou

comum.

A comercialização da literatura  na modernidade por  meio  da obra literária

publicada em livro impresso ou em e-book é uma questão complexa, mas que pode

ser abordada a partir da ideia de que a literatura é uma tecnologia. Partindo de um

ponto de vista que insere a ideia de tecnologia por seus usos sociais e distante de

uma  perspectiva  de  neutralidade  (FEENBERG,  2010),  pensar  sobre  a  literatura

como uma tecnologia que está socialmente inserida no mercado editorial, é refletir

também sobre as práticas de comercialização e seus impactos nas atividades de

socialização que de certo modo a envolvem.

Centrada em um cenário de constante disputa na contemporaneidade, dada

sua  relevância  como produto  comercializável  pela  indústria  cultural,  sobretudo  a

partir do advento da imprensa (ECO, 2011), a literatura será abordada tanto a partir

de seus usos e impactos no âmbito social, quanto a partir sua posição como produto

mercadológico, em decorrência de sua grande e significativa presença no mercado

de entretenimento.

Desse  modo,  exercer  uma  reflexão  a  respeito  da  literatura  como  uma

tecnologia,  que  teve  seus  usos  alterados  a  partir  do  avanço  das  civilizações

humanas  ao  longo  dos  anos,  é  essencial  para  que  se  compreenda  por  que  a

literatura  é  hoje  utilizada  como  uma  tecnologia  intimamente  relacionada  aos

interesses de mercado da indústria cultural.

No contexto de um capitalismo pós-industrial na atualidade, que mescla arte e

mercado, ao qual Lipovetsky e Serroy (2015) se dedicam a discutir e definem como

sendo  um  período  de  intensa  estetização  do  mercado,  os  produtos  culturais  e

artísticos são parte de uma indústria lucrativa de mercantilização do entretenimento.

Quando se trata de literatura, a obra literária em formato livro - impresso ou e-book –
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é o centro de geração de capital para editoras e mercado de entretenimento focado

em textos escritos.

No Brasil, somente no primeiro semestre no ano de 2018, frente a um cenário

de crise nas editoras e livrarias brasileiras após quatro anos de quedas consecutivas

no faturamento, a venda de livros faturou 1,07 bilhão de reais1 (MURANO, 2018). O

mercado  editorial,  ainda  que  enfrentando  períodos  de  crise,  gera  uma  grande

quantidade de receita anual, o que novamente o enquadra nas lógicas de produção

e  consumo tradicionais da indústria cultural.

Com uso da literatura como uma tecnologia voltada ao lucro, algo que ocorre

a partir do século XX de forma mais recorrente e aprofundada com a possibilidade

de replicação mais rápida do material impresso e ascensão da indústria cultural a

partir da imprensa de Gutenberg (ECO, 2011), a internet surge como um dos mais

importantes  elementos  complementares  a  essas  dinâmicas  do  cenário

mercadológico das artes do século XXI.

Assim, a literatura passa a concentrar um poder de influência dos rumos de

parte do mercado do entretenimento, tornando-se uma tecnologia utilizada com o

propósito de aumento de capital na indústria cultural. Essa característica surge dos

usos mercadológicos aos quais esse tipo de arte foi  submetido a partir  das suas

aproximações com o mercado.

O item seguinte deste estudo estará concentrado na seleção de uma visão

teórica a respeito do uso da tecnologia, que será aplicada à literatura e também aos

suportes e mídias pelos quais ela transita. A partir da compreensão da literatura sob

esses aspectos e  diante  do conceito  de  tecnologia utilizado por  este  estudo,  as

discussões poderão seguir para a compreensão efetiva das dinâmicas do mercado

editorial do século XXI.

3.1  UM  POSICIONAMENTO  TEÓRICO  A  RESPEITO  DA  TÉCNICA  E  DA

TECNOLOGIA

A abordagem sobre  a  tecnologia  e  seus  desdobramentos sociais  enfrenta

uma infinidade de conceitos atribuídos à ideia de tecnologia, que muitas vezes não

alcançam um consenso. Uma vez que o intuito deste capítulo é reafirmar a literatura

1 O número mencionado  em Murano (2018) contempla as vendas de exemplares literários. Além
disso, é importante enfatizar a movimentação gerada no comércio e no campo do turismo a partir
de eventos como festas literárias, cada vez mais frequentes.
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como  uma  tecnologia,  hoje  parcialmente  em domínio  do  mercado  editorial,  que

concentra parte das obras publicadas e comercializadas, faz-se necessária a adoção

de ao menos um conceito de tecnologia que possa guiar as discussões a respeito da

formulação e sustentação da hipótese do estudo.

A literatura  pode  ser  definida  e  classificada  de  várias  formas,  a  partir  do

contexto  social,  histórico  e  até  mesmo  econômico  em  que  se  insere:  o  que  é

literatura para uma sociedade não necessariamente se aplica à ideia de literatura

tida  por  outra  (COMPAGNON,  2010).  Porém,  distante  de  uma  tentativa  de

determinar quais os limites e parâmetros que definem a literatura hoje corrente no

mercado editorial,  pretende-se aqui compreeder de que modo o entendimento da

literatura como tecnologia auxilia na compreensão de sua existência e inserção em

diferentes contextos.

A aplicação da literatura a diferentes contextos econômicos e suportes de

registro pode ser entendida como uma tecnologia sendo utilizada para diversos fins.

Quando se trata dos usos da literatura feitos pelo mercado editorial contemporâneo,

imerso nas lógicas da indústria cultural teorizada por Horkheimer e Adorno (2011) e

do capitalismo artista de Lipovetsky e Serroy (2015), é possível perceber a literatura

sendo empregada para o propósito de atender à demanda de um determinado setor

da sociedade.

Já quando a literatura transita por espaços independentes ou ao menos mais

distantes das influências do mercado do entretenimento predominante, nos quais há

a possibilidade de maior liberdade de publicação e edição de obras literárias, as

demandas  atendidas  e  os  propósitos  de  seu  uso  são  essencialmente  distintos

daqueles empregados no primeiro exemplo. Pequenos blogs que atraem a atenção

de alguns leitores na rede ao promoverem publicações de textos literários originais

podem ser considerados exemplos dessa espécie de publicação (AZEVEDO, 2007).

Em outra ocasião, uma comunidade virtual situada no ciberespaço (LEMOS,

2007),  por  exemplo,  pode  realizar  outras  funções  ao  tomar  a  literatura  como

tecnologia: fazer uso da literatura e do livro em si pode ter também uma função de

socialização e conexão entre indivíduos que apreciam as mesmas obras, tal como

ocorre em sites voltados à publicação de resenhas a respeito de livros e discussão a

respeito de uma determinada obra. Um exemplo de plataforma que utiliza a literatura

desse  modo  é  o  site  Goodreads (2019a),  que  conta  com  mais  90  milhões  de
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resenhas a respeito de livros publicadas por usuários, que utilizam a literatura como

pressuposto de interação na plataforma.

Por  outro  viés,  o  uso  da  literatura  realizado  por  uma  biblioteca  também

demonstra ser distinto dos apresentados anteriormente. Diferente da ambição pelo

lucro observada no ambiente de uma livraria, no qual a comercialização do produto

livro rege as dinâmicas de interação com a literatura e a obra literária, na biblioteca

as relações se manifestam de modo distinto. Além do capital não ser o foco central

da biblioteca, a utilização feita por indivíduos da literatura pressupõe a devolução do

livro às prateleiras e se une a uma visão da instituição biblioteca para a qual  a

preservação da obra é primordial. Chartier (1998), quando compara o aparecimento

da biblioteca eletrônica ao uso da biblioteca de exemplares físicas, aponta a função

de preservação atrelada às bibliotecas, sobretudo em seu formato situado no mundo

das relações presenciais.

A contraposição dessas situações de uso da literatura é um uso da tecnologia

servindo a diferentes contextos e funções. Isso significa que a tecnologia analisada

não é determinada em sua existência, mas adaptável e mutável a depender de onde

será inserida e de qual contexto social fará parte. Além disso, a simples aplicação da

tecnologia  a  um contexto  de uso social  não é  o  único  aspecto  que  rege essas

relações: há também as forças de controle e domínio dessas tecnologias, que são o

ponto  principal  das  discussões  e  também  da  abordagem  sugerida  a  partir  de

Feenberg (2010). Essas constatações, básicas para o fortalecimento deste trabalho,

auxiliam no processo de escolha de uma abordagem teórica que consiga abarcar as

necessidades das discussões promovidas por este estudo.

Diante dos variados conceitos que a palavra tecnologia pode adquirir, aquele

que  se  enquadra  de  modo  mais  adequado  na  abordagem  da  tecnologia  como

adaptável  a  diversos  espaços  sociais  é  o  conceito  promovido  pelas  ideias  de

Feenberg (2010). Pensar na tecnologia por um viés não determinista e que evita a

ideia de neutralidade torna a adoção da visão teórica de Feenberg (2010) a escolha

realizada na elaboração deste estudo.

A adoção de uma visão sustentada pelas ideias de Feenberg (2010) colabora

amplamente  com  o  objetivo  de  pesquisa  deste  estudo,  pois  visa  a  apontar

disparidades no estabelecimento  das funções de determinadas tecnologias  entre

diferentes meios e suportes, considerando as relações de poder que atravessam e

sustentam  essas  práticas.  Uma  vez  que  a  literatura  transpassa  uma  série  de
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suportes  e  interage  com  diversas  outras  tecnologias  nos  processos  de  escrita,

leitura  e  publicação,  os  aspectos  sociais  e  ideológicos dessa relação são vistos

positivamente  quanto  à  utilização  de  Feenberg  (2010)  como  autor  principal  na

colaboração da elaboração das discussões.

A tecnologia  e  a  técnica  como  objetos  de  estudo  e  conceitos  acumulam

significados  distintamente  explorados  e  estudados,  a  depender  da  perspectiva

teórica adotada, de modo que os conceitos são frequentemente apresentados com

significados e aplicações diversas e que nem sempre são complementares. Para o

desenvolvimento  do  caminho  metodológico  proposto  por  este  estudo,  além  do

debate a respeito das técnicas como formas de domínio da natureza e dos recursos

dos quais o ser humano dispõe, pensou-se na tecnologia como algo que impacta

diretamente as relações que se estabelecem nas esferas sociais.

Na perspectiva de Feenberg, não se estabelece uma divisão exata entre os

termos técnica e tecnologia (CUPANI, 2004). Neste estudo, o emprego dos termos

mencionados será,  então,  tomado de  modo semelhante  à  posição  de  Feenberg

(2010), ou seja, sem que haja diferenciação no emprego desses conceitos.

De forma resumida, Feenberg (2001) pensa a tecnologia por meio da reflexão

de atributos a respeito do controle e do domínio das tecnologias em sociedades com

sistemas capitalistas e comunistas na modernidade. Assim, Feenberg (2010) adota

uma  perspectiva  em  que  não  interpreta  a  tecnologia  como  sendo  neutra  ou

determinista, na qual também a democratização da tecnologia se posiciona de forma

importante nas discussões:

in the first place, technological development is not unilinear but branches in
many  directions  and  could  reach  generally  higher  levels  among  several
different  tracks.  In  the  second  place,  technological  develompent  is  not
determining for society but is overdetermined by both technical and social
factors2 (FEENBERG, 2010, p. 13).

Para Feenberg  (2010),  a  tecnologia  consiste  em uma fonte  de poder  nas

sociedades  modernas,  de  modo  que  a  questão  da  hegemonia  nas  sociedades

modernas  é  influenciada  pelas  formas  de  mediação  das  técnicas  (FEENBERG,

2010). Pensando no domínio das técnicas como forma de concentração de poder, as

relações entre tecnologia e indústria cultural podem ser compreendidas por meio do

2 “em primeiro lugar, o desenvolvimento tecnológico não é unilinear, mas se desdobra em muitas
direções e pode atingir  níveis  geralmente altos  em diversos  caminhos.  Em segundo lugar,  o
desenvolvimento tecnológico não é determinando para a sociedade, mas é sobredeterminado por
fatores técnicos e sociais” (FEENBERG, 2010, p. 13). Tradução nossa.
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poder gerado pela posse de tecnologia ou pela sua apropriação para outros fins.

Assim,  a  questão  da  hegemonia  no  pensamento  de  Feenberg  (2010,  p.  16)  se

manifesta da seguinte forma: “hegemony is a form of domination so deeply rooted in

social life that it seems natural to those it dominates3”.

Nessa perspectiva, faz-se necessário refletir sobre a forma como a tecnologia

interfere no contexto social em que age e como alguns dos aspectos das esferas

sociais também a influenciam a partir dos usos aos quais a tecnologia é submetida.

O domínio das técnicas resulta em impactos no âmbito social, tanto na possibilidade

de  opressão  gerada  a  partir  do  controle  das  tecnologias,  quanto  nos  usos

libertadores  da  tecnologia  frente  a  um  cenário  hegemônico  de  controle  sobre

determinado objeto.

Aplicando esse conceito à ideia apresentada por este estudo, a literatura pode

ser considerada tanto uma tecnologia que está sob o domínio de uma força maior no

campo  do  entretenimento,  sustentada  pelos  aparelhos  da  indústria  cultural

(HORKHEIMER;  ADORNO,  2011),  quanto  uma  tecnologia  que  é  empregada  no

contexto da cena independente na produção de obras literárias de forma a libertar e

subverter as práticas então consolidadas pelo mercado editorial.

Portanto,  um  dos  aspectos  mais  interessantes  abordados  por  Feenberg

(2010) diz respeito às diversas forças e poderes que podem estar envolvidos a partir

da inserção de uma tecnologia em diferentes sociedades e contextos, assim como

os  usos  que  podem  ser  feitos  dela.  Considerando  as  diversas  significações  da

tecnologia em seus contatos com a sociedade, a abordagem de Feenberg (2001) é

selecionada  neste  estudo  como  forma  de  discutir  a  questão  das  tecnologias

relacionadas à literatura a respeito da aplicação de alguns gêneros discursivos em

determinadas situações sociais e sob a influência de forças de controle e domínio

dessas tecnologias.

Desse modo, Feenberg (2010, p. 15) afirma que: “in sum, differences in the

way social  groups interpret and use technical objects are not merely extrinsic but

make a difference in the nature of the objects themselves4”. A opção em considerar a

posição de Feenberg (2010) a respeito da tecnologia é, na realidade, um modo de

não deslocar  a  tecnologia de seu contexto de atuação, considerando o espectro

3 “hegemonia é uma forma de dominação tão profundamente enraizada na vida social que parece
natural para aqueles que dominam” (FEENBERG, 2010, p. 16).Tradução nossa.

4 “em resumo, diferenças nas formas pelas quais grupos interpretam e usam objetos técnicos não
são  meramente  extrínsecas,  mas  fazem  uma  diferença  na  própria  natureza  dos  objetos”
(FEENBERG, 2010, p. 15). Tradução nossa.
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social  no qual  se insere e os impactos e significações da técnica dentro de um

determinado espaço social de produção e de uso.

A tecnologia pelo viés de sua influência e sua função na sociedade, apontada

por Feenberg (2010), torna possível cogitar as inserções e usos na sociedade de

diversas tecnologias. Desse modo, uma tecnologia como a literatura não é, de modo

algum, um elemento neutro, ou seja, está condicionada aos interesses ideológicos

dos grupos que a utilizam. Isso, de certa forma, implica usos que a colocam em uma

posição de um produto simbólico a ser utilizado para interesses comerciais ou de

divulgação de ideias.

Portanto, a ideia de tecnologia apresentada por Feenberg (2001) demonstra

uma  relação  entre  os  aspectos  sociais  de  uso  e  inserção  da  tecnologia  e  os

domínios e controles das técnicas, por uma perspectiva que nega a neutralidade da

tecnologia e a insere diretamente nos seus contextos sociais de uso. Dessa forma, a

abordagem escolhida para ser utilizada ao se falar de tecnologia neste estudo é

prioritariamente  embasada  nas  ideias  de  Feenberg  (2010),  as  quais  transitam

frequentemente pelas ideias de democratização da tecnologia.

3.2  O  CAMPO  DAS  DISPUTAS  DA  LITERATURA  COMO  UM  PRODUTO

CULTURAL 

A  literatura  exerce  um  importante  papel  no  mercado  de  entretenimento

contemporâneo. Em um cenário de ampla estetização e alteração das funções do

artista  (LIPOVETSKY;  SERROY,  2015),  a  comercialização  do  livro  impresso  há

séculos tem ganhado força com as aproximações graduais feitas entre valores e

crenças capitalistas e a arte.

Ao se referir à literatura como um produto cultural, tem-se como intuito frisar o

fato de atualmente a obra literária ser produto de ampla comercialização e difusão

no  mercado  do  entretenimento.  Considerando  os  dados  sobre  o  mercado  da

literatura no Brasil, aponta-se para a venda de 44,4 milhões de exemplares no ano

de 2018 (O GLOBO, 2019), o que representa um crescimento de aproximadamente

4,6% na comercialização de livros. Em comparação com anos anteriores, nos quais

os resultados apresentavam sinais de queda no consumo de literatura com a crise

no setor das livrarias, os dados de 2018 demonstram um cenário mais favorável
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para que a indústria  da publicação e venda da obras literárias possa prosseguir

existindo.

O mercado editorial  como uma das forças de comercialização de produtos

culturais  em  massa  na  indústria  cultural,  atualmente  exerce  uma  importante

influência nos modos de produção e consumo de livros, e-books e outros modos de

publicação de obras literárias de modo geral. É a partir  das editoras, entendidas

como instrumentos de uma indústria massiva (LEMOS; LÉVY, 2010),  que a obra

literária  chega  hoje  até  vários  públicos  e  espaços;  livros  que  hoje  chegam  às

prateleiras das livrarias, preenchem as bibliotecas e até mesmo retornam a outros

consumidores  por  meio  dos  sebos,  tudo  isso  após  processos  minuciosos  de

editoração, edição, revisão e publicação.

Nesse  contexto,  consideram-se  ainda  os  estudos  realizados  para  a

publicação de uma obra,  que avaliam as chances de sucesso de um produto, a

rentabilidade da produção e comercialização do livro e também a viabilidade de se

levar a obra ao mercado. A realização dessas pesquisas está bastante relacionada

ao público-alvo de cada publicação (HORKHEIMER; ADORNO, 2011).

Esclarece-se também que a adoção do termo mercado editorial, recorrente na

elaboração do trabalho, não está pautada na ideia de remeter ou induzir à criação de

uma  entidade  ou  instituição,  que  exerceria  como  um  todo  o  poder  do  controle

majoritário da tecnologia literatura de modo uniforme. O mercado editorial a que se

refere  neste  trabalho consiste  nas diversas e  não necessariamente  relacionadas

manifestações das forças editoriais  dentro  dos circuitos  do entretenimento  como

mercadoria.  Assim,  o  mercado  editorial  é  composto,  na  visão  deste  estudo,  por

editoras, que, de certo modo, estão alinhadas com as políticas de um capitalismo

artista,  como  apresentado  por  Lipovetsky  e  Serroy  (2015),  e  uma  indústria  do

entretenimento.

A associação da arte aos ideais mercantis do período posterior à Revolução

Industrial  resultou  nos  interesses  de  comercialização  da  arte  frente  a  uma

perspectiva de obtenção de lucro (LIPOVESTKY; SERROY, 2015).  O impacto da

associação entre essas duas forças atingiu também a literatura,  de modo que a

comercialização  de  exemplares  de  livros  por  parte  das  editoras,  consideradas

também um dos pilares da indústria de produção de arte em massa (LEMOS; LÉVY,

2010), ampliou-se ao ponto de atualmente ser comum encontrar livrarias facilmente

nas grandes cidades com uma grande variedade de livros sendo comercializados.
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De forma consecutiva às associações entre mercado e arte, a internet nasce

no século XX e se consolida como mídia a partir de sua chegada até as casas de

habitantes  de  diversos  países,  utilizando  como  principal  suporte  o  computador

pessoal  (POE,  2011).  No  entanto,  a  história  de  seu  surgimento  tem  início

consideravelmente antes de seu uso efetivo: “the story of the Web properly begins in

sixteenth-century Europe during the Scientific Revolution, for it was then and there

that the project that would end in the Internet was conceived in its modern form5”

(POE, 2011, p. 147). 

Dentre  as  inúmeras  características  que  definem  a  internet  e  que  serão

comentadas em detalhes nos próximos capítulos, uma das mais interessantes às

investigações promovidas consiste na posibilidade de participação dos indivíduos,

permitida pela velocidade do meio (POE, 2011).  A possibilidade de comunicação

mais acelerada entre indivíduos via internet torna o meio mais dialógico (POE, 2011).

A ser estudada mais tarde por meio da ideia de uma cultura participativa e da

inteligência  coletiva  (LÉVY,  2011),  a  característica  da  velocidade do  meio  e  sua

consequente  pré-disposição  ao  diálogo  entre  indivíduos  é  importante  pois  a

presença dos indivíduos na internet e os diálogos entre eles estabelecidos de modo

mais rápido podem colaborar para a criação de conexões que posteriormente podem

resultar na produção literária em comunidades virtuais (LEMOS, 2007).

Outra  característica  da  internet  pertinente  ao  campo  explorado  por  este

estudo,  é a possibilidade de criação e compartilhamento ampliadas. De acordo com

Poe (2011,  p. 157), “posting is the continuation of talking by other means” 6. Esse

diálogo permanente entre indivíduos no ciberespaço é também fruto da liberdade

que cada sujeito tem de realizar suas próprias postagens e compartilhamentos nas

redes, entre outros.

A maior  liberdade  de  promoção  das  próprias  ideias  obtida  por  meio  de

processos  interativos  e  de  sociabilização  de  indivíduos  que  atuam  nas  redes

situadas no ciberespaço, implica, no campo da literatura, um ganho de liberdade

para que os processos de escrita antes relacionados somente ao meio impresso e a

outros meios que com ele coexistiam, possam também ser transferidos para o meio

digital  e  assumam características  relacionadas  à  utilização  do  próprio  meio.  No

5 “a história da Web começa realmente no século XVI na Europa durante a Revolução Cientifica, e
foi então que o projeto que terminaria na Internet foi concebido em sua forma moderna” (POE,
2011, p. 147). Tradução nossa.

6 “a postagem é a continuação do falar por outros meios” (POE, 2011, p. 157). Tradução nossa.
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excerto  abaixo,  unem-se  as  ideias  de  liberdade  de  interação  entre  sujeitos  e  a

velocidade do meio, por Poe (2011, p. 167):

you read something on a web page and then you write something about
what you read on the same web page. Then other people read what you just
wrote and they write back. The back-and-forth can happen instantly, just like
talking to someone; or it can be drawn out, like an email exchange7.

Essa  importante  relação  de  troca  de  respostas,  característica  da  internet,

possui também seu impacto na produção literária realizada no ciberespaço. É nesse

contexto de interação e convivência de indivíduos que obras literárias criadas em

rede encontram espaço para seu surgimento, contando com comentários do público

leitor que podem ser acatados pelo autor que publica de modo independente suas

histórias na internet.

Segundo Poe (2011), a questão da postagem na internet, da colaboração, do

anonimato e da liberdade de expressão são características da internet e de seu uso

social. Para Poe (2011), a questão social presente na internet é valiosa e traz para

esse  estudo  uma  colaboração  significativa  para  que  se  entenda  a  vida  em

comunidade virtual  e os processos de escrita  literária concentrados nela:  “media

networks  engender  certain  social  practices,  and  these  social  practices  engender

related values8” (POE, 2011,p. 20).

O surgimento de um ambiente digital, além de alterações na dimensão social

da interação humana, implica alterações dos processos de produção e consumo da

literatura  (LEMOS;  LÉVY,  2010).  O  até  então  monopólio  da  comercialização  da

produção literária realizada pelo mercado editorial impresso, passa a enfrentar uma

outra opção para o consumo de obras literárias.

Desde  as  publicações  independentes  de  materiais  autorais,  até  o

compartilhamento ilegal de obras literárias em formatos que ainda remetem àqueles

da mídia impressa, a internet revoluciona e promove uma ruptura mais significativa

com os modos de leitura empregados na literatura impressa em relação à ruptura

realizada  entre  o  manuscrito  e  o  impresso  (CHARTIER,  1998).  As  relações  de

tensão  entre  forças  como  mercado  editorial  e  a  produção  literária  marginal  da

7 “você lê algo em uma página na Internet e então você escreve algo sobre o que leu na mesma
página na Internet. Então outras pessoas leem o que você acabou de escrever e respondem. O
movimento  de  ida  e  vinda  pode  acontecer  instantaneamente,  como  em  uma  conversa  com
alguém; ou pode ser expandida, como em uma troca de e-mails” (POE, 2011, p. 167). Tradução
nossa.

8 “as redes de conexões dos media engendram certas práticas sociais, e essas práticas sociais 
engendram valores relacionados”. Tradução nossa.
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internet pode ser exemplificadas por Lemos e Lévy (2010, p. 49) a partir do seguinte

excerto, que também abarca outros exemplos dessas relações:

blogs  tensionam publicações massivas como jornais e revistas,  podcasts
emulam  emissões  radiofônicas,  softwares  livres  reconfiguram  os
proprietários,  redes  P2P incomodam a  indústria  do  entretenimento…  As
atuais  crises  da  indústria  cultural  nesse  novo  cenário  da  comunicação
planetária são sintomas de uma evolução que […] busca maior liberdade –
de consumo, produção e distribuição de informação (LEMOS; LÉVY, 2010,
p. 49)

 Com as possibilidades criativas introduzidas pela internet frente às opções de

publicação de obras da literatura disponíveis previamente (LEMOS; LÉVY, 2010), a

literatura como tecnologia passa a ser utilizada também de outras formas ao ser

associada à internet. A oportunidade de divulgar virtualmente uma obra literária, por

meio  de  métodos  não  necessariamente  relacionados  à  tradição  editorial  ou

submetidos ao crivo de uma editora como elemento indispensável para a publicação,

entrega à internet a responsabilidade por uma nova forma de compatilhamento e

divulgação da literatura.

Tais  processos  resultam  em  impactos  sociais  e  econômicos  a  partir  do

momento em que a força da produção independente é posta em disputa com o já

consolidado mercado editorial, que também passa a integrar o ciberespaço com o

surgimento do  e-book. No entanto, mesmo a presença  online  das editoras com a

comercialização  das  versões  virtuais  de  seu  catálogo  impresso,  a  força  das

possibilidades  de  publicação  independente  ou  da  replicação  ilegal  de  conteúdo

publicado pelas editoras não é suprimida diretamente.

Como exemplo, o surgimento da plataforma blog, que fornece uma espécie de

espaço pessoal para publicações diversas (AZEVEDO, 2007) e que segue algumas

simples regras de publicação e convivência, permite que o indivíduo expresse ou

aborde de forma bastante individual e livre seu apreço por determinados temas ou

auxilia na necessidade de compartilhar tudo aquilo que escreve.

É nesse ponto que a questão da hegemonia de um mercado editorial parece

começar a sofrer mudanças, tal como apontaram Lemos e Lévy (2010) a respeito da

coexistência entre blogs e publicações massivas e a instauração de um local  de

disputa  e  competição.  O  espaço  digital,  em  constante  desenvolvimento,  se
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apresenta  ao  campo  literário  como  uma  alternativa  à  hegemonia  do  mercado

impresso.

Com a tecnologia de acesso e publicação da literatura de forma tão próxima a

indivíduos antes silenciados ou marginalizados pela indústria do entretenimento, a

internet  serve  como  meio  de  publicação  independente  de  obra  literárias  sem a

interferência direta do mercado editorial na escolha das obras a serem publicadas.

Desse modo, a forma de consumo da literatura em si também se altera, tal como

apontam  Lemos  e  Lévy  (2010,  p.  93)  a  respeito  dos  processos  inversos  à

homogeneização promovidos na cibercultura:

se pensarmos nos produtos da cibercultura contemporânea, podemos ver
como,  na  sua  grande  maioria,  eles  funcionam  justamente  contra  essa
padronização,  homogeneização  e  nivelamento  rasteiro.  O  que  o
ciberespaço permite é encontrar ‘aquele’ livro,  ‘aquela’ música,  ‘  ‘aquela’
informação não massificada, marginal, que estaria colocada para debaixo
do  pano  pelos  meios  massivos  homogeneizadores.  Talvez  a  crítica
frankfurtiana não faça mais tanto sentido na cibercultura, a não ser contra a
massificação que perdura!  Os produtos em ‘excesso’ na cibercultura não
são,  portanto,  homogêneos,  padronizados,  vinculados  a  uma  lógica
mercantil,  ao poder totalitário do capital,  da publicidade ou do  marketing
(LEMOS; LÉVY, 2010, p. 93).

Uma vez que o indivíduo que tem acesso à uma tecnologia como a internet,

que  o  permite  uma  variedade  de  possibilidades  de  publicação  gratuita  de  seus

trabalhos literários, ele passa a ter uma alternativa em mãos quando não tem a

possibilidade  de  publicar  sua  obra  pelo  meio  impresso  por  uma  editora.  Nesse

sentido, o espaço digital de publicação representa uma nova alternativa aos meios

tradicionais de publicação de uma obra literária.

A aparente oposição apresentada neste estudo entre um mercado editorial

submetido aos interesses do capital  e o surgimento de uma literatura na internet

desprendida desses processos de comercialização, esclarece-se, não tem o intuito

de  promover  uma  divisão  categórica  entre  as  forças  que  parecem  disputar  a

literatura como tecnologia.

Reconhece-se a existência de diversas outras forças, assim como se atesta a

influência de uma série de aspectos na literatura como tecnologia que vão muito

além do escopo deste estudo. Porém, para fins de segmentação do objeto de estudo

e determinação do foco de pesquisa, optou-se por privilegiar uma visão aplicada às

relações  entre  mercado  editorial  na  indústria  do  entretenimento  e  produções
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literárias independentes na internet, ainda que essas não somente se relacionem a

partir de uma perspectiva de oposição.

Assim, há também uma provável convergência de interesses entre ambas as

forças  exploradas  por  este  estudo  que  tem como  objeto  a  literatura  como uma

tecnologia  a  ser  adaptada  aos  interesses  de  forças  ideologicamente,

economicamente e socialmente fundadas.  A hipótese de estudo,  apresentada na

introdução desta dissertação, busca então investigar a possibilidade de existir uma

relação  que  vá  além  da  simples  disputa  entre  forças  aparentemente  opostas,

encontrando pontos de convergência de interesses entre ambas na utilização da

literatura como tecnologia.

A literatura é, portanto, uma tecnologia que pode estar presente em contextos

de  interação  de  diferentes  formas  e  pode  pertencer  às  conexões  de  diferentes

grupos sociais, considerando as forças hegemônicas que atravessam esses usos e

iniciam disputas, em convergência com o pensamento de Feenberg (2010).

Finalmente, debruçando-se sobre as especificidades dos meios pelos quais a

literatura  transita  de  forma mais  recorrente  na contemporaneidade,  é  necessário

falar sobre os mercados literários localizados tanto em um ambiente real – no qual

está,  principalmente,  o  meio  impresso,  que entrega  produtos  físicos  como  livros

impressos  –  e  um ambiente  virtual  simulado  –  no  qual  estão  tanto  publicações

editoriais  de  e-books  desse  segmento,  quanto  publicações  independentes

promovidas pela maior liberdade de acesso propiciada pela internet.

A literatura fica, então, em um campo de comercialização intensificado, pois a

tecnologia não vem ao uso humano somente pela necessidade de fruição estética,

literária e cultural para propósitos de entretenimento e transmissão de ideias, mas

também para a geração de lucro a partir de uma comercialização fundada em um

momento de alta mercantilização da arte por métodos de massificação.

Ainda  que  existam  hipóteses  de  que  o  surgimento  de  um  meio  como  a

internet, que permitiria uma aparição mais democrática de autores pouco conhecidos

aos olhos de um público leitor, culminaria no fim de uma literatura do meio impresso,

os dados previamente mencionados a respeito dos e-books, que correspondem a

apenas 2% das vendas no mercado editorial brasileiro (ROSA, 2017), demonstram

uma exclusividade ainda persistente do meio impresso. 

Entretanto,  a  coexistência  desses meios  apenas  desloca  a  quantidade de

poder que cada meio possui, de forma que a disputa pela literatura como tecnologia
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apenas se alterna entre os dois pontos. Enquanto o meio impresso enfraquece, ele

parece  também encontrar  na  internet  modos  de  se  fortalecer  ao  transpor  obras

literárias para o seu próprio modo de publicação.

Não há, portanto, confirmação de que o surgimento de um meio digital, que

interrompe a hegemonia do mercado editorial impresso, possa diminuir a presença

da literatura publicada em livro impresso. No entanto, o que é realmente certo é o

fato de que as relações, nesse contexto, se alteram: a partir do momento em que o

meio  digital  surge  como  uma  alternativa  para  o  uso  da  literatura  como  uma

tecnologia, há uma mudança nos processos antes consolidados de escrita, edição,

publicação e leitura de obras literárias. 

É por meio da perspectiva de uma disputa e uma posterior convergência de

interesses entre mercado editorial e produção literária independente na internet que

o uso da literatura como uma tecnologia será visto e explorado neste estudo. Para a

continuação  do  debate  sobre  o  tema  serão  chamadas  às  discussões  outras

tecnologias  que  exercem  impacto  direto  nas  dinâmicas  nas  quais  se  insere  a

literatura no século XXI. Desse modo, o item seguinte explorará a questão da escrita

e do suporte tanto na conservação do texto literário escrito, quanto nas estratégias

de difusão e de comercialização de obras literárias.

3.3 DIMENSÃO TECNOLÓGICA: A ESCRITA E O LIVRO

As  tecnologias  voltadas  às  práticas  de  leitura  e  escrita  atravessaram  os

séculos até alcançarem o patamar onde hoje se encontram. A literatura passou a se

propagar por vários suportes distintos, o que resultou em rupturas dos modos de

escrita  literária  com  a  popularização  dessas  mudanças  (CHARTIER,  1998).

Correlatos  a  isso,  estão  também  os  modos  de  leitura  condicionados  por  cada

suporte,  o  que  também  alterou  as  relações  estabelecidas  entre  indivíduos  e  a

literatura em diversos períodos da história (CHARTIER, 1998)

A leitura, a escrita e o consumo de literatura estão hoje sendo atravessados

por uma série de tecnologias que auxiliam e constituem esse processo, várias delas

remanescentes  ou derivadas daquelas  utilizadas em outros  períodos da história.

Compreender a dimensão tecnológica do surgimento, consolidação e divulgação da

obra literária é, pois, entender os modos pelos quais a literatura está socialmente

inserida e os papéis que desempenha frente a um aparente cenário de disputas
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travadas entre uma literatura promovida de modo independente e outra submetida

aos interesses capitalistas de comercialização da arte.

3.3.1 Um breve panorama da tecnologia escrita na literatura

A escrita  é  uma das  tecnologias  de  uso  mais  significativo  relacionadas  à

literatura. Seu emprego durante diversos períodos da história da humanidade teve

relação  com  demandas  da  civilização  humana  em  geral.  Dentre  seus  usos

principais, estão aqueles relacionados com o texto literário, que serão explorados a

partir do conceito de tecnologia fornecido por Feenberg (2010). De modo a iniciar a

discussão a respeito da escrita como tecnologia essencial para a compreensão da

literatura, Lévy (1993) demonstra que:

a  escrita  em  geral,  os  diversos  sistemas  de  representação  e  notação
inventados pelo homem ao longo dos séculos têm por função semiotizar,
reduzir  a  uns  poucos  símbolos  ou  a  alguns  poucos  traços  os  grandes
novelos confusos de linguagem, sensação e memória que formam o nosso
real (LÉVY, 1993, p. 70)

De  acordo  com  Cavallo  e  Chartier  (2002),  os  gregos  trouxeram  como

colaboração à prática da escrita a utilização da escrita como método de conservação

da palavra: “a Grécia antiga teve nítida consciência de que a escrita fora ‘inventada’

para  fixar  os  textos  e  trazê-los  assim  novamente  à  memória,  na  prática,  para

conservá-los” (CAVALLO; CHARTIER, 2002, p. 10).

Em concordância, Lévy (1993) apresenta os processos de fixação da palavra

como um dos primeiros usos da escrita, até então somente oralizada: “a escrita, por

exemplo, serviu por um lado para sistematizar, para gradear ou enquadrar a palavra

efêmera” (LÉVY, 1993, p. 71).

A escrita, ao ser aplicada à literatura, permitiu que textos há muitos séculos

escritos  pudessem ser  preservados  sem sofrer  deturpações  em seus  conteúdos

originais. Por conta das possibilidades de alteração que são permitidas pela palavra

oralizada, a adoção de um sistema escrito de registro trouxe algumas vantagens:

“com a escrita, abordamos aqueles que ainda são nossos modos de conhecimento e

estilos de temporalidade majoritários. O eterno retorno da oralidade foi substituído

pelas longas perspectivas da história” (LÉVY, 1993, p. 87).
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De certo modo, isso colaborou para que a literatura registrada pela tecnologia

escrita pudesse chegar até a contemporaneidade com as exatas palavras escritas

pelo autor, ainda que a interpretação possa se alterar por estar também ao encargo

do leitor.

Diferentemente  do  que  acontece  de  forma  predominante  na

contemporaneidade  com  a  disseminação  da  literatura  em  sua  forma  escrita,  a

literatura tem suas raízes em uma extensa tradição oral que precede a utilização de

sistemas  de  escrita  para  esses  propósitos  de  registro  de  textos  comumente

passados pelas gerações de uma sociedade por meio da palavra falada. A respeito

das relações entre a palavra escrita, seus usos frente a uma tradição baseada na

palavra oralizada e a questão da interpretação, Lévy (1993, p. 89-90) afirma que:

de geração em geração, a distância entre o mundo do autor e do leitor não
para de crescer, é novamente preciso reduzir a distância, diminuir a tensão
semântica através de um trabalho de interpretação ininterrupto. A oralidade
ajustava  os cantos e as palavras para conformá-los às circunstâncias,  a
civilização  da  escrita  apresenta  novas  interpretações  aos  textos,
empurrando diante de si uma massa de escritos cada vez mais imponente.

 

Desse  modo,  a  colaboração  da  escrita  para  a  preservação  dos  textos

literários representa um uso da escrita como tecnologia que se mostra primordial

para que a literatura, tal como se conhece hoje, pudesse percorrer os caminhos por

ela  trilhados  desde  a  antiguidade.  A  eficácia  da  tecnologia  escrita  aplicada  à

literatura estava, pois, relacionada à necessidade de uma mudança na relação da

sociedade com o texto. De acordo com Lévy (1993, p. 89): “a transmissão oral era

sempre,  simultaneamente,  uma tradução,  uma adaptação ou uma traição”,  e  por

isso, a fixação do texto literário com um sistema de escrita poderia colaborar com a

preservação do texto sem que houvesse influência direta por parte do enunciador.

O que ocorre com a literatura a partir do advento da escrita é a possibilidade

mais  evidente  de  se  conseguir  desprender  o  texto  literário  do  momento  de sua

enunciação, prática relacionada à tradição oral de transmissão de literatura (LÉVY,

1993).  Lévy  (1993)  aponta  que  sociedades  antigas,  fundadas  na  palavra  oral,

submetiam sua produção literária aos modos de quem a contava, de forma que o

texto sofria adaptações diante do seu público ou era alterado com base no contexto

no qual seu processo de enunciação estava inserido.
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a escrita permite uma situação prática de comunicação radicalmente nova.
Pela  primeira  vez os discursos podem ser  separados das circunstâncias
particulares em que foram produzidos. Os hipertextos do autor e do leitor
podem  portanto  ser  tão  diferentes  quanto  possíveis.  A  comunicação
puramente escrita elimina a mediação humana no contexto que adapta ou
traduz as mensagens vindas de uma outro tempo ou lugar (LÉVY, 1993, p.
89)

Segundo  Cavallo  e  Chartier  (2002),  foi  no  período  helenístico  que  a

transmissão oral da literatura passou a coexistir com a representação escrita e então

se associar ao livro. Assim, a leitura em voz alta era ainda realizada, mas o texto

escrito garantia a materialização do texto tal como pensado pelo autor, ainda que

esse fosse comumente adaptado às necessidades do interlocutor que o lia. Desse

modo, “toda a literatura de época depende agora da escrita  e  do livro:  a  esses

instrumentos são confiados a composição, a circulação e a conservação das obras”

(CAVALLO; CHARTIER, 2002, p. 13). 

A escrita  é,  no  caso  da  literatura,  um  equivalente  a  um  registro  para  a

posterioridade, que carrega nas palavras do próprio autor as palavras que não mais

podem  ser  alteradas  ao  serem  passadas  de  geração  a  geração,  podendo  ser

apenas interpretadas de formas distintas. A transferência para o formato escrito era,

de certo modo, uma garantia da permanência do texto do modo como foi pensado e

planejado pelo autor. Assim, a utilização de selos para atestar a autenticidade dos

textos escritos eram também empregados como maneiras de preservar a autoria e

garantir  a  auteticidade  da  obra   (CAVALLO;  CHARTIER,  2002).  Desse  modo,  o

registro escrito dessas histórias também assegurava ao autor uma menor chance de

deturpação do texto original. Com a conservação realizada a partir do texto escrito,

as primeiras práticas de leitura do texto literário começaram a acontecer.

Assim,  a  escrita  pode  finalmente  se  firmar  como  uma  tecnologia  que

atendesse as demandas específicas de algumas sociedades, consolidando-se como

uma das principais formas de representação e conservação dos pensamentos de

certos povos e gerações (POE, 2011). Relacionando a escrita à literatura, considera-

se que a união entre ambas serviu como modo de registro importante da narrativa e

revolucionou os posteriores métodos de leitura e concepção da obra literária.
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3.3.2 Os suportes de inscrição da obra literária

Após ser abordada a escrita como uma tecnologia aplicada às necessidades

da área da literatura, é ainda preciso comentar de forma breve  os suportes  que

comportam o texto escrito, assim como as mídias envolvidas nesse processo. Neste

estudo, três suportes literários recebem destaque nas discussões propostas: (i) o

livro  impresso; (ii)  o  livro  digital,  no  formato  e-book; e  (iii)  os  sites  situados  no

ciberespaço que comportam o texto literário. Um suporte literário é considerado, no

espaço deste trabalho, o local no qual uma obra literária é transmitida, ou seja, o

meio pelo qual a obra existe materialmente ou virtualmente.

Adiciona-se  também  às  discussões  as  principais  mídias  atuantes  na

propagação da literatura. A primeira das mídias explorada é a internet, na qual o

texto literário original se manifesta por espaços como blogs, sites de redes sociais e

sites voltados à publicação e compartilhamento de obras literárias. É ainda possível

encontrar  digitalizações  de textos  impressos,  enormes  repositórios  de  textos  em

formatos de aquivos diversos, entre outros.

Do outro lado, está a mídia impressa e alguns de seus principais produtos de

divulgação do texto literário. Ponto central das discussões, o livro está aqui sendo

pensado em sua presença contemporânea,  realizada pelo texto impresso e pelo

formato  padrão  de  publicação  digital,  em  muito  derivado  do  seu  precedente,  o

códex.

A questão dos suportes aos quais o texto literário se associa também está no

campo da tecnologia. Muitos deles, assim como a escrita, são tecnologias atreladas

às necessidades de determinado período histórico e que, quando em contato com a

a literatura, exercem diferentes funções e incidem sobre ela realizando mudanças

nos modos de leitura, escrita, e outras caraterísticas.

Ainda que a apresentação de um panorama histórico dos caminhos traçados

por esses suportes possa parecer interessante aos propósitos da dissertação, limita-

se aqui  a realizar uma pequena e breve introdução a respeito do trajeto dessas

tecnologias  até  a  contemporaneidade,  contemplando  apenas  os  pontos  mais

essenciais  dessa  discussão,  uma  vez  que  o  foco  está  concentrado  na  atuação

desses suportes e mídias hoje.

Para que se possa alcançar a temática dos suportes nos quais a literatura se

propaga e permanece, é essencial compreender que a mudança de suporte, além
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de  fundada  nas  necessidades  sociais  de  um  período  diante  do  uso  de  uma

tecnologia,  também tem impacto  sobre  a  forma  como  a  literatura  é  consumida.

Como  principais  momentos  de  ruptura  nas  interfaces  entre  literatura  e  outras

tecnologias, apresentados por Chartier (1998, p. 77), estão quatro:

do rolo  antigo ao códex medieval,  do livro  impresso ao texto  eletrônico,
várias rupturas maiores dividem a longa história das maneiras de ler. Elas
colocam em jogo a relação entre o corpo e o livro, os possíveis usos da
escrita e as categorias intelectuais que asseguram sua compreensão.

A literatura inscrita no rolo manuscrito é uma das primeiras formas de registro

que permitiam o armazenamento do texto literário. Relembrando que na civilizações

antigas,  tal  ocorre  com  algumas  das  civilizações  gregas,  o  registro  escrito  de

histórias em livros surge como uma possibilidade de preservação do texto original da

maneira como o autor o havia pensado (CAVALLO; CHARTIER, 2002).

Desse  modo,  a  escrita  como  uma  tecnologia  é  empregada  a  favor  da

conservação de uma obra, uma vez que aqueles que haviam tido contato com a

obra  não  precisariam contar  apenas  com a memória  para  recordar  da  narrativa

exata,  podendo  fazer  uso  do  material  escrito  para  recuperá-la  (CAVALLO;

CHARTIER, 2002).

Na idade média, livros no formato códex introduziram a indexação como uma

das praticidades do formato (CAVALLO; CHARTIER, 2002),  algo que permanece

relevante na produção literária contemporânea.  Além disso, o modo de organização

da leitura nesse suporte, a partir da separação em seções ou adição de numeração

de  páginas,  por  exemplo,  deixou  heranças  que  até  hoje  perduram na  produção

literária impressa e também na digital (CAVALLO; CHARTIER, 2002)

A  literatura  escrita  sofre  ainda  outras  modificações  a  partir  do

desenvolvimento  de  tecnologias  como  a  imprensa,  na  qual  a  possibilidade  de

replicar  e produzir  de modo mais rápido uma quantidade de livros é atingida.  O

surgimento  e  a  consolidação  do  uso  da  imprensa  é  um  marco  na  história  da

literatura: é a partir  da possibilidade de replicação dos impressos de modo mais

rápido e eficaz que o livro impresso ganha espaço como sucessor do códex. De

acordo com Eco (2011, p. 12):
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[…] Gutenberg inventa os tipos móveis, e nasce o livro. Um objeto de série,
que deve conformar a sua própria linguagem às possibilidades receptivas de
um público alfabetizado, agora (e graças ao livro, cada vez mais) mais vasto
que o do manuscrito.  E não só isso:  o livro,  criando um público,  produz
leitores, que, por sua vez, o condicionarão.

Assim, a literatura impressa ganha força a partir do surgimento da imprensa

pelo baixo custo de reprodução da obra no formato livro (CAVALLO; CHARTIER,

2002). Popularizada por Gutenberg, a imprensa permite a produção e a reprodução

mais aceleradas do texto, de modo que o manuscrito como forma de disseminação

do texto literário deixa de ser a única opção e o texto impresso passa a ganhar

espaço como produto de comercialização em massa (CAVALLO; CHARTIER, 2002).

Desse modo, pode-se dizer que: “a invenção de Gutenberg permite a circulação dos

textos numa escala antes impossível.  Cada leitor  pode ter acesso a um número

maior de livros; cada livro pode atingir um número maior de leitores” (CAVALLO;

CHARTIER, 2002, p. 26).

No século XX surgem o computador  pessoal  e  a internet  (POE,  2011).  O

acesso progressivo da população ao computador pessoal resulta em outros tipos de

texto, como o texto eletrônico e a literatura eletrônica (HAYLES, 2011). Já com a

internet,  vem  a  possibilidade  de  seu  compartilhamento  com  outros  indivíduos

conectados à rede. Tal como expõe Poe (2011), a internet como mídia traz algumas

especificidades em relação ao formato impresso, pelo qual a literatura se disseminou

por um longo período.

A internet como mídia compreende uma série de práticas e relações sociais

que sustentam e caracterizam a presença do texto literário no âmbito digital. Uma

das características mais importantes consiste essencialmente na ideia dessa mídia

como  mobilizadora  de  ambientes  propícios  para  a  colaboração  entre  diferentes

usuários da rede de forma mais imediata por meio do ciberespaço.

Um  exemplo  disso  é  o  surgimento  de  interações  mais  imediatas  entre

usuários:  por  seu  caráter  dialógico  (POE,  2011),  a  internet  é  um  meio  de  alta

velocidade, que permite respostas em um curto período de tempo e interações entre

indivíduos que independem dos espaços físicos. De acordo com Poe (2011, p. 168):

“the  internet  is  a  huge  dialogic  network  made  up  of  millions  of  smaller  dialogic

networks9”. É nessas pequenas redes e em suas ligações com redes maiores que a

produção de conteúdo e de entretenimento na internet ganham força.

9 “a internet é uma grande rede dialógica feita por milhões de redes dialógicas menores” (POE, 
2011, p. 168). Tradução nossa.
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Na  internet,  um mesmo  indivíduo  pode  tanto  consumir  conteúdo,  quando

produzir  e  publicar  o  seu  próprio.  Uma  ideia  de  Poe  (2011)  que  exemplifica  a

questão  dialógica  e  interacional  na  internet  está  na  possibilidade  de  se  ler  e

posteriormente comentar conteúdos na internet, de modo a se estabelecer conexões

que funcionam como diálogos, conversas entre indivíduos (POE, 2011).

Assim, essa breve apresentação de alguns dos principais suportes e mídias

utilizados  pela  literatura  na  contemporaneidade  teve  como  objetivo  introduzir  as

discussões a respeito dos dois principais suportes de publicação e propagação do

texto literário nas relações estabelecidas hoje entre mercado editorial da indústria do

entretenimento e a escrita literária independente na internet. 

3.4  DO  LIVRO  IMPRESSO  À  INTERNET:  CONSIDERAÇÕES  SOBRE  A

LITERATURA COMO TECNOLOGIA

Nas sociedades do século XXI, a literatura mantém seu papel de arte entre as

principais  formas de cultura  e de entretenimento,  sobretudo por  sua relação por

vezes atravessada por  seu uso no registro  de  livros  relacionados a  níveis  mais

consagrados ou valorizados do saber.  No entanto,  a  literatura como um produto

cultural de comercialização em grande escala é uma outra faceta assumida por esta

tecnologia no contexto contemporâneo.

Em  um  recorte  consideravelmente  mais  restrito  em  comparação  com  a

abordagem realizada neste estudo a respeito dos suportes para o texto literário, a

questão do livro impresso e da literatura promovida na internet salta aos olhos como

os principais  temas dos diálogos realizados com a temática do suporte do texto

literário.  Isso ocorre tanto pela proximidade temporal  de ambos os casos com a

contemporaneidade,  período  no  qual  se  inserem os  objetos  de  estudo  a  serem

analisados, quanto por estarem tanto o livro impresso, quanto o texto na internet,

revestidos por uma lógica de mercado que as utiliza como tecnologia.

Confome discutido, o advento da imprensa colaborou enormemente para a

viabilização de um projeto de disseminação da literatura impressa, pois as técnicas

de montagem e reprodução do livro ganharam novas facilidades nos processos de

reprodução acelerada do material escrito (ECO, 2011). Quando se pensa a respeito

da indústria cultural, conceito de Horkheimer e Adorno (2011), apresenta-se a ideia
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de que a arte é constantemente subvertida aos interesses do mercado, por meio de

sua comercialização e reprodução em série.

As perspectivas a partir dessas mudanças podem ser positivas ou negativas,

a  depender  das  partes  interessadas  nessas  relações.  As  formas  de  arte  como

tecnologias,  tal  como  a  literatura,  por  vezes  são  submetidas  aos  interesses  de

mercado que as posicionam como produtos feitos com o objetivo de se obter lucro,

de modo que os produtos artísticos acabam sendo regidos e moldados aos gostos e

necessidades de determinada camada do público consumidor,  a qual  o mercado

consulta com frequência (HORKHEIMER; ADORNO, 2011).

Nas relações estabelecidas entre tecnologia, indústria cultural e mídia, existe

a possibilidade de ocorrer o controle da tecnologia de forma quase hegemônica por

grupos que concentram o poder dos aparelhos de comunicação e de produção de

bens artístico-culturais. Com a constante apropriação de tecnologias do campo da

arte por conta da necessidade de se atender as demandas por produtos novos ao

público consumidor, o domínio das tecnologias relacionadas aos campos artísticos e

de produção cultural são de extrema importância para a viabilização do lucro.

Certamente, a disseminação de um produto cultural potencial em um contexto

de estabelecimento de uma economia do comércio artístico serviu para transformar

também  o  livro  em  mercadoria.  Assim,  a  literatura  como  uma  tecnologia  e  um

elemento de disputa entre aqueles que a produzem e aqueles que têm a pretensão

de  comercializá-la  –  sobretudo  em  grande  escala  –  estabelece  um  campo  de

disputas.

Segundo Lipovetsky e Serroy (2015), o capitalismo artista é um período da

história  no  qual  a  hiperestetização e a comercialização da arte  assumem novos

paradigmas.  Nos capítulos  seguintes,  a  influência  desse momento  histórico  será

explorada frente  aos impactos  causados pela  abordagem mercadológica  da arte

característica do século XXI.

Por enquanto, diz-se que a existência desse contexto possui grande influência

no estabelecimento de um cenário de disputas, no qual as editoras, que concentram

o poder de comercialização de obras literárias em grande escala, e os autores, que

precisam submeter seus trabalhos escritos a esses núcleos de poder na indústria do

entretenimento, apresentam alguns conflitos e discordâncias.

Assim, a literatura, como outros produtos culturais e artísticos, assume um

novo ritmo de comercialização, de modo que alguns artistas tendem a tornar a sua
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arte  menos  comercial  ao  negar  os  sistemas  da  indústria  do  entretenimento,

enquanto  outros  se  inserem nele  e  preferem comercializar  sua  arte  em grande

escala, de modo a colaborar com os interesses de um enorme e poderoso mercado

artístico que se amplia no século XXI.

A literatura, atravessada pelas influências do mercado do entretenimento do

qual o livro já é parte, encontra na internet um cenário tanto de possibilidade de

desprendimento  das  práticas  de  produção  literária  para  o  mercado,  quanto  a

possibilidade de um impulsionamento de carreira artística para se atingir visibilidade

suficiente para adentrar a indústria do entretenimento. No cibersespaço, o escritor

tem, seja qual for a sua motivação, a possibilidade de publicar seus trabalhos de

modo gratuito, desconsiderando os gastos envolvidos com a conexão à rede em si. 

É  pelo  imediatismo  das  relações  mediadas  na  esfera  digital  e  pela  alta

velocidade da internet como mídia, como afirma Poe (2011), que a produção literária

pode se desenvolver. Considerando a necessidade da presença de um público leitor

para  a  efetividade  da  publicação  e  divulgação  do  texto  literário,  o  ciberespaço

permite a leitura, o comentário e o engajamento de outros indivíduos em torno de

uma obra literária.

Os entrelaçamentos entre o uso da tecnologia escrita, o surgimento do modo

de leitura  códex e a reprodutibilidade do livro impresso, representam o surgimento

de uma tradição de leitura  e  propagação da literatura.  Com a popularização da

imprensa,  iniciada  por  Gutenberg  para  reprodução  de  texto  escritos  de  forma

consideravelmente mais rápida em comparação com os métodos empregados até

então (ECO, 2011), a tecnologia de reprodução auxiliou no impulsionamento do livro

impresso como modelo prestigiado e prático de disseminação do texto literário.

Os cruzamentos dessas tecnologias resultam na situação em que a literatura

hoje se encontra diante de um cenário de grande comercialização do texto literário e

também da constituição de circuitos independentes de produção que buscam fugir

da influência do mercado na produção artística.  Desse modo, a literatura é uma

tecnologia  hoje  voltada  tanto  aos  interesses  do  mercado  editorial,  quanto  às

interações  e  publicações  realizadas  de  modo  independente,  tais  como  as  que

ocorrem na internet. É, pois, nesse cenário que a disputa pelo controle da literatura

como arte e tecnologia se desenvolve.

Assim, a literatura se estabelece como um produto sobre o qual há constantes

disputas de poder. O surgimento de um meio digital, que permite o acesso a obras
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literárias de modo gratuito ou por um menor custo acaba por entrar em conflito em

alguns aspectos com os desejos de um mercado de comercialização da obra que

busca controle das transações financeiras realizadas a partir do livro como produto.

É  importante  destacar,  no  entanto,  que  as  disputas  entre  mercado  e

produtores  indepedentes  de  literatura  aqui  apresentadas  não  estão  restritas  aos

suportes.  Enquanto  hoje  o  mercado  editorial  atua  com  a  produção  de  livros

impressos e e-books, os autores independentes, em sua maioria, compartilham suas

obras literárias hoje no espaço  online,  ainda que a tradição de disseminação da

literatura independente das editoras ainda seja mantida, em menor escala, também

no meio impresso. Ainda que a questão do suporte na literatura seja essencial e não

deva  ser  descartada,  é  a  questão  da  disputa  de  poder  da  literatura  entre  dois

núcleos distintos que foi estabelecido como foco das discussões deste estudo.

Desse  modo,  a  literatura  nas sociedades modernas  é  frequentemente  um

instrumento de poder, ou seja, uma tecnologia que pode ser utilizada para vários fins

e  que  é  alvo  constante  de  disputas  pelo  fato  de  concentrar  certo  poder  de

comercialização e possibilidade de lucratividade.
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4  O ARTISTA E O MERCADO EM UMA CULTURA DAS MÍDIAS

A literatura  na  modernidade  está,  em partes,  condicionada  a  um sistema

econômico que a enxerga a partir do viés do produto cultural de comercialização em

grande escala.  Nesse sistema, o artista  e sua obra são submetidos a ideias de

transformação  de  suas  imagens  para  um  consumo  não  somente  material,  mas

também visual e simbólico da obra e da imagem do autor como um todo por parte

dos públicos consumidores (LIPOVETSKY; SERROY, 2015).

O  momento  social  e  econômico  atual  é  descrito  por  Lipovetsky  e  Serroy

(2015) como a era do capitalismo artista. Trata-se de um período no qual o consumo

se associa também a ideais estéticos,  nos quais se enquadram tanto a questão

visual,  quando  a  ideia  de  espetáculo  (LIPOVESTKY,  SERROY,  2015).  Essa

expressão complementa a ideia de que a estética e o mercado aparentam estar em

um  período  de  acentuada  convergência,  na  qual  o  capital  artístico  está  sendo

direcionado em favor de uma indústria lucrativa do entretenimento.

Lipovetsky  e  Serroy  (2015,  p.  34),  ao  explorarem  essas  relações  entre

mercado e arte, apresentam o capitalismo artista como: “[...] o sistema em que são

desestabilizadas as antigas hierarquias artísticas e culturais, ao mesmo tempo que

as esferas artísticas, econômicas e financeiras se interpenetram”. É nesse contexto

que  a  literatura  como  tecnologia  é  apropriada  e  utilizada  como  elemento  de

ampliação do mercado editorial e de obtenção de lucro.

A transformação da literatura e da obra literária no que hoje as representa em

sua inserção no mercado das artes consistiu em um processo de inúmeras mudaças

fomentadas pela alteração dos modos de vida e de interação dos indivíduos com o

mundo, aprofundadas na modernidade. Com a alteração dos paradigmas no período

moderno, o consumo e a produção de arte, assim como o artista, passaram a se

manifestar  de  modos  distintos  e  também  a  apresentar  outros  propósitos  de

permanência na esfera artística.

A posição do artista frente à arte sofreu alterações com o passar dos anos,

muitas delas condicionadas aos modos pelos quais a arte era vista, compreendida e

concebida em cada período. Compreender as motivações do artista, tais como os

elementos que o cercam e que influenciam o seu processo de trabalho e criação, é

importante para que este estudo possa, posteriormente, analisar as relações que

atravessam a produção literária, tanto na internet, quanto no meio impresso.
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A questão do artista na modernidade, portanto, não escapa aos estudos que

visam  compreender  a  posição  do  indivíduo  que  produz  literatura  diante  das

mudanças promovidas na arte da modernidade. Para que os caminhos do artista na

modernidade possam ser delineados, foram separados dois principais momentos a

serem apresentados na trajetória do trabalho e da posição social do artista nesse

período: primeiramente, os momentos iniciais da modernidade, correspondentes ao

século XIX, e em seguida, os séculos XX e XXI, que correspondem à atualidade.

A modernidade é um período de profusas mudanças tanto nos cenários de

uma Europa em acelerado desenvolvimento, mas também em suas formas de arte e

de relação entre artistas e burguesia. De acordo com Berman (1986, p. 15), esse

período pode ser apresentado da seguinte forma:

existe um tipo de experiência vital - experiência de tempo e espaço, de si
mesmo  e  dos  outros,  das  possibilidades  e  perigos  da  vida  -  que  é
compartilhada por homens e mulheres em todo o mundo, hoje. Designarei
esse conjunto de experiências como “modernidade”. 

Pensar a respeito da modernidade implica pensar, no escopo deste estudo, as

questões sociais que atravessam e caracterizam o período. Enquanto conjunto de

experiências  (BERMAN,  1986),  a  moderninadade,  em um cenário  conflituoso  no

campo do social, pode ser entendida na época de sua concepção do seguinte modo

a partir de Berman (1986, p. 15): “[…] é uma unidade paradoxal, uma unidade de

desunidade: ela nos despeja a todos num turbilhão de permanente desintegração e

mudança, de luta e contradição, de ambigüidade e angústia”.

No contexto do século XIX, no qual as cidades europeias passam por um

processo de urbanização, a mudança de postura do artista pode ser retratada por

obras como as de Baudelaire (1995), um dos mais ilustres artistas na representação

desse período de transição das artes ao qual se refere este capítulo.  A vida nas

cidades europeias,  que aos poucos ganhava outras formas com as intervenções

urbanas feitas nos bulevares e sofria a efervescência das multidões, foi retratada por

Baudelaire (1995) em diversas obras.

A  figura  do  homem  da  multidão  e  do  flâneur,  ambos  mencionados  por

Baudelaire (1996) são um marco na compreensão do artista e do homem moderno

frente ao cenário que emergia na Europa do século XIX. O homem que pertencia à

multidão,  decorrente do crescimento da população e das aglomerações urbanas,

produz sua arte com os olhos focados nela, como um flâneur, que observa toda a
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movimentação das grandes cidades da época (BAUDELAIRE,  1996).  Também a

chegada da modernidade nos cenários urbanos é  narrada por  Gógol  (1992)  em

Avenida  Niévski,  em  um  retrato  dos  modos  de  vida  da  época  na  Rússia  que

passavam por um momento de transformação.

O comportamento do artista moderno foi incentivado pela dinâmica da vida

urbana  europeia  e  condicionado  pelos  rompimentos  de  algumas  tradições  e

protocolos  sociais  que  até  então  regiam  as  interações  entre  indivíduos  e  a

convivência  em  comunidade.  Esses  novos  modos  de  pensar  surtem  efeito  nas

relações que o artista possui com sua própria arte e o com o público que a consome.

As alterações no âmbito social, então, resultaram em mudanças na arte, tanto

no que diz respeito à sua comercialização e reprodução, quanto em seus temas e

sua produção por artistas que também sentiam as primeiras consequências dessa

mudança  de  paradigma. E  é  justamente  nesse  ponto  que  reside  um  dos  mais

importantes fatores a respeito da constituição da obra literária: a relação do artista

com sua obra e o impacto que sua associação a outros setores da sociedade traz

para as dinâmicas de produção e comercialização da obra literária, em pequena ou

grande escala.

Ainda  nesse  período,  as  sociedades  começam  uma  caminhada  para  um

modo de pensamento individual, como aponta Kellner (2001, p. 297): “a identidade

na modernidade também foi ligada à individualidade, ao desenvolvimento de um eu

individual  único”.  A  perda  do  coletivo  em  prol  de  maior  liberdade  de  ação  e

pensamento  para  o  indivíduo  é  uma  consequência  dos  primeiros  momentos  da

modernidade  que  prevalece  até  hoje  nas  civilizações  ocidentais  (COMPAGNON,

2010).

Os reflexos da ascensão de uma burgesia e de um pensamento do indivíduo

fragmentado e não mais pertencente a um todo que busca de modo mais enérgico o

agir  coletivo  têm  até  hoje  permanecido  visíveis  e  tangíveis  aos  olhos  de

espectadores a respeito dos rumos que as sociedades modernas hoje tomam. De

acordo com Compagnon (2010,  p.  36):  “a subjetividade moderna desenvolveu-se

com a ajuda da experiência literária, e o leitor é o modelo de homem livre”. 

O que  acontece  na  expansão  da  modernidade  pelo  século  XX  é  uma

aproximação mais enfática entre valores comerciais e artísticos. Incorporadas em

produtos de ampla comercialização e em interseções entre arte e mercado, tal como
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ocorre  com  as  obras  da  Pop  Art  (COMPAGNON,  1996),  as  artes  estão  agora

inseridas em uma lógica mercantil do espetáculo (LIPOVETSKY; SERROY, 2015).

Focado nas relações da arte e do artista, este capítulo trará inicialmente uma

visão a respeito das mudanças enfrentadas pelo artista neste período. Em seguida,

o  foco  estará  estendido  às  questões  concernentes  à  presença  da  literatura  no

cenário moderno da cultura das mídias, com foco na literatura como tecnologia e na

obra literária como produto cultural de ampla divulgação.

Para que as discussões sobre o artista na modernidade possam ser efetivas,

buscou-se,  por  meio  de  uma  abordagem  contextual  do  período  inicial  da

modernidade,  compreender  um  pouco  do  plano  de  fundo  das  alterações  nas

relações  entre  artistas  e  sociedade  no  século  XIX.  Em seguida,  a  discussão  é

direcionada para o contexto contemporâneo da presença do artista no mercado e da

disseminação da sua obra a um grande público.

4.1. O ARTISTA MODERNO E A PERDA DO HALO

Sendo  o  artista  o  responsável  pela  produção  do  texto  literário  que

posteriormente  se  transforma  em  obra  literária  que  pode  ser  publicada,  é  de

interesse para compreensão dos processos de uma literatura comercial estabelecida

no século XXI que também se entenda a situação do artista e da obra literária diante

da posição em que se encontram mercado e arte.

Conforme mencionado previamente, com base em Berman (1986), a chegada

da modernidade acarretou uma série  de  mudanças para  o  campo da arte  e do

convívio social. O artista da modernidade é reflexo da multidão e dos problemas que

o cercam, pois é em todas as inúmeras versões da vida moderna com que convive

diariamente que o artista da modernidade busca sua inspiração. Um olhar a respeito

das rupturas da modernidade pode ser encontrado em Baudelaire (1996) e sua obra.

Na visão apresentada por Berman (1986) a respeito da obra de Baudelaire,

“a  vida  moderna  possui  uma beleza  peculiar  e  autêntica,  a  qual,  no  entanto,  é

inseparável de sua miséria e ansiedade intrínsecas, é inseparável das contas que o

homem moderno tem de pagar” (BERMAN, 1986, p. 138). Baudelaire (1996), em

suas obras, retrata parte das mudanças enfrentadas pelos indivíduos que as viveram

no século XIX, a partir de sua perspectiva como um autor. 
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A obra de Baudelaire (1995) trouxe um registro das transições do início do

período  moderno.  Descrições  dos  primeiros  momentos  da  cena  artística  em

processo de mudança, que consistiam na abordagem do cenário urbano das cidades

europeias e das mudanças e disparidades sociais  da sociedade francesa,  foram

algumas das principais colaborações das discussões de Baudelaire (1995).

Em A perda do halo, Baudelaire (1995) escreve sobre a perda do halo que o

poeta ostentava sobre a sua cabeça. Em meio a um bulevar, um poeta o deixa cair

em meio ao caos da cidade em processo de urbanização. A partir dessa situação, a

satisfação do personagem principal  ao fazer  referência à  ideia  da perda de sua

auréola aponta para um processo de mudança no conceito de artista:

agora há pouco, quando atravessava apressado o bulevar, saltando sobre a
lama, através desse caos movente em que a morte chega a galope, por
todos os lados ao mesmo tempo, minha auréola, num movimento brusco,
escorregou de minha cabeça para o lado do macadame. Não tive coragem
de apanhá-la. Julguei menos desagradável perder minhas insígnias do que
quebrar os ossos. E depois pensei cá comigo, há males que vêm para bem.
Agora  posso  passear  incógnito,  praticar  ações  baixas,  entregar-me  à
devassidão como os simples mortais. E aqui estou eu, igualzinho a você,
como pode ver! (BAUDELAIRE, 1995)

Ponto central da menção aqui feita da obra de Baudelaire (1995), o halo caído

traz uma sensação positiva ao personagem, pois assim estaria livre para transitar

por onde quisesse – até mesmo lugares que pudessem comprometer sua reputação

de artista  e intelectual.  A perda do halo representa uma ruptura com os antigos

modos de se fazer arte e uma entrada simbólica do artista à realidade vivida nas

cidades  europeias.  Baudelaire  (1995)  apresenta  em  seu  texto  uma  primeira

aproximação das mudanças que ocorriam com a vida artística da época.

Berman  (1986),  ao  analisar  A perda  do  halo,  destaca  as  descobertas  do

artista  na  modernidade:  “descobre,  para  seu  espanto,  que  a  aura  de  pureza  e

santidade artística é apenas incidental e não essencial à arte e que a poesia pode

florescer  perfeitamente,  talvez  melhor  ainda,  no  outro  lado  do bulevar,  naqueles

lugares baixos, ‘apoéticos’ [...]” (BERMAN, 1986, p. 155).

O halo,  um símbolo comumente relacionado a ideais religiosos ou sacros,

assume  em  Baudelaire  (1995)  o  papel  de  demonstrar  as  direções  da  atividade

artística na modernidade: a queda do halo do artista é, então, a destituição do artista

de sua posição sacra. Portanto, a perda do halo pode ser interpretada como uma

metáfora  utilizada  para  abordar  a  nova  realidade  artística  vivida  a  partir  da
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modernidade. Antes figura de grande prestígio e de dignidade assegurada por seu

halo, o artista moderno, movido pelas multidões e destituído de sua auréola, é ainda

retratado por Baudelaire (1996) em sua relação com a modernidade da seguinte

forma:

certamente esse homem, tal como o descrevi, esse solitário dotado de uma
imaginação ativa, sempre viajando através do grande deserto de homens,
tem um objetivo mais elevado do que o de um simples flâneur, um objetivo
mais geral,  diverso do prazer  efêmero  da circunstância.  Ele  busca  esse
algo, ao qual se permitirá chamar de Modernidade (BAUDELAIRE, 1996, p.
24).

Estabelecendo  uma  relação  com  aquilo  que  se  pretende  abordar  neste

estudo, é possível enxergar o artista como um dos principais impactados pela ideia

da  dessacralização  de  sua  existência:  deixando  de  fazer  parte  de  uma  elite

economicamente  favorecida,  o  artista,  como outras  profissões,  é  submetido  aos

valores de uma burguesia que detém o poder e, consequentemente, o controle de

parte das expressões artísticas.

Ocorre ao artista, portanto, a permanência no proletariado após anos como

parte  de  elite  intelectualizada,  como  explica  Berman  (1986).  A  alteração  de

interesses de registro do real por parte do artista também dão sinais de mudança,

uma vez que passa a se observar na arte da modernidade um olhar focado nas

questões sociais pertinentes à época, relacionadas também à realidade de vida na

cidade e ao início dos processos de urbanização.

O fato de o artista moderno, removido de seu espaço de privilégio, passar a

fazer parte  do grupo que não integra a burguesia impacta fortemente a ideia de

comercialização da arte. Se a arte é, gradualmente, transformada pela burguesia em

um  produto,  o  artista  precisa  oferecer  seu  serviço  artístico  como  forma  de

sobreviver.  Como  outra  opção,  resta  simplesmente  abdicar  de  seu  sustento  e

dedicar  sua  arte  às  questões  sociais  que  deseja  retratar  como  uma  forma  de

rejeição dos ideais da burguesia.

Desse modo, entende-se que a relação do artista com a modernidade vai

muito além das mudanças nas temáticas das obras e na entrega do artista a uma

vida  distante  das  características  inicialmente  impostas  pelo  período  anterior  ao

moderno. A volta do artista ao proletariado traz a necessidade da comercialização de

sua obra ou a luta contra a opressão artística por parte de outras classes.
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No entanto, mesmo em luta constante com os mecanismos de controle do

mercado artístico em ascensão, uma parte considerável da produção artística que se

porta de modo contrário ao domínio da arte pela industrialização da cultura, logo

seria  majoritariamente  incorporada  pelo  mercado  artístico  em  crescimento,  que

possuía o poder de até mesmo transformar manifestações contrárias ao domínio das

elites em formas de gerar lucro.

A perda do halo,  sobre  a  qual  Baudelaire  (1995)  se  refere  em seu texto,

representa a descida do artista à realidade das cidades e, de acordo com Berman

(1986), a confluência entre as artes e o mundo comum. Ao tirar o artista da sua

posição privilegiada, representada pelo halo,  a vida artística também se altera: o

artista,  com  o  passar  dos  séculos,  tornou-se  parte  dos  interesses  da  indústria

cultural que reproduz, massifica e comercializa a arte.

Ainda que artistas buscassem reverter  esse processo de domínio da elite

sobre  a  arte,  manifestações  artísticas  contrárias  logo  se  voltavam  contra  seus

criadores:  a  burguesia,  como  afirmou  Berman  (1986),  encontrava  também  nos

dissidentes do sistema artístico vigente novas formas de lucrar com a arte. Desse

modo,  a  comercialização  do  produto  artístico  é  consequência  também  da

necessidade do artista de se associar ao mercado como forma de sobrevivência sua

e de sua arte.

Conforme  aponta  Bordieu  (1996),  no  século  XIX,  houve  tentativas  de

rompimento da classe artística com os ideais do mercado e da burguesia. Como

exemplo  disso,  havia  uma  parcela  considerável  do  campo  artístico  com  ideias

voltadas  para  uma  arte  focada  nos  aspectos  sociais, na  qual  se  buscava

reconhecimento  social,  sem  necessariamente  um  retorno  financeiro  (BORDIEU,

1996). Dessa forma, o desejo de ruptura da classe artística com a burguesia se dava

por uma arte que se opunha diretamente a essa realidade e que visava a constituir

um espaço próprio (BOURDIEU, 1996). 

Entretanto,  séculos  após  os  primeiros  momentos  da  modernidade  serem

retratados por Baudelaire (1995), a relação entre artistas e mercado da arte tornou-

se mais forte. Como aponta Compagnon (1996), com o surgimento de movimentos

como  a  Pop  Art,  movimento  artístico  das  artes  plásticas  atrelado  diretamente  à

questão do consumo, as fronteiras entre o artístico e o comercial se estreitaram, de

modo que o que diferenciava bens de consumo de peças com valor artístico não era

mais tão evidente.
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Dessa forma, tratando tanto de movimentos das artes plásticas, quanto da

literatura  por  meio  de  breves  menções,  Compagnon  (1996,  p.  98)  resume  os

caminhos traçados entre arte e mercado do seguinte modo: “eis o resultado de mais

de um século de tradição moderna: a arte é somente uma mercadoria. A oposição

entre o artista e o público, entre cultura de elite e cultura de massa, se dissolveu”.

A arte,  então,  passa a servir  como um elemento a serviço da geração de

lucro, em uma  arte voltada aos negócios (LIPOVETSKY; SERROY, 2015).  Nesse

cenário, estratégias de marketing e comunicação atuando em conjunto com a arte

têm o poder de aumentar o consumo. A indústria cultural, enquanto intensificadora

do mercado de arte, amplia a comercialização de produtos de arte voltados à massa.

A comercialização da arte e a produção artística entendidas como um negócio

são indícios de que obras e artistas atravessam um período de ampla influência e

dependência  do  mercado,  de  estímulo  pela  produção  em série:  “no  capitalismo

artista, as obras são julgadas muito mais em função de seus resultados comerciais e

financeiros  do  que  quanto  às  suas  características  propriamente  estéticas”

(LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 34).

Nessas  circunstâncias,  o  artista  que  se  permite  associar  com  a  indústria

cultural passa também a atuar em parceria com a publicidade e com o marketing,

diminuindo  seu  interesse  nas  questões  de  composição  da  obra  e  focando  nas

possibilidades  de  comercialização  que  lhes  são  proporcionadas.  Desse  modo,  a

dominação do mercado midiático sobre a arte  também incitou a midiatização do

artista como um nome que endossa a própria obra. De acordo com Compagnon

(1996, p. 97):

a dessacralização  da  arte  desemboca,  curiosamente,  na  fetichização  do
artista, porque este representa, em sua própria pessoa, em seu corpo, tudo
o que fica como critério da arte depois que o  ready-made  triunfou. A obra
repousa na sua assinatura, fazendo do artista o lugar da arte. Um quadro é
uma imagem, não importa qual, levando uma assinatura.

O artista  torna-se  uma figura  midiática:  sob  o  poder  da  indústria  cultural,

sendo comercializado na mesma intensidade que sua própria obra, o artista torna-se

também um produto  do mercado artístico:  “se  Warhol  se  apropriou  das marcas,

metamorfoseando-as em obras de arte, agora é o capitalismo que transforma os

nomes de artistas em produtos comerciais e vetores publicitários” (LIPOVETSKY,

SERROY, 2015, p. 60).  Com a alteração da imagem do artista, a possibilidade de
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reprodução da obra de arte e a produção em série de produtos culturais, a arte

passa a ser também um produto voltado ao consumo das massas.

Essa mudança de paradigma no comportamento de artistas de um período da

modernidade a outro aparenta estar relacionada ao contexto social e econômico em

que o artista se encontrava em cada uma das épocas. A partir da  contextualização

já realizada a respeito  das práticas artísticas em cada um dos séculos desde a

chegada da modernidade, o foco agora é discutir os modos pelos quais o artista

rompeu com o mercado ou buscou a ele se associar, a depender da vantagens e

desvantagens de associar sua arte aos ideais que surgiam de determinados núcleos

de concentração de poder:

a igualdade democrática e o capitalismo transestético conseguiram diluir a
oposição entre o criador e o homem comum, entre o “alto” e o “baixo”, o
artístico e o comercial, tornando mais banal o estatuto de artista, qualquer
que seja a consagração mundial de que gozem as divas do mercado. A era
do capitalismo artista  tardio  é  a  era da dessacralização da criação,  que
corre paralelamente à estrelização dos criadores (LIPOVETSKY; SERROY,
2015, p. 80).

É no capitalismo artista, mencionado por Lipovetsky e Serroy (2015), que o

autor  encontra ainda outro elemento que fortalece sua existência no mercado:  a

possibilidade mais  tangível  de se  tornar  celebridade,  uma vez que o cenário  de

propagação das mídias como televisão, rádio e internet colaboram para a criação de

um mercado do entretenimento e do espetáculo.  Nesse contexto,  as novelas na

televisão,  os  programas de rádio  e tantos  outros produtos culturais  passavam a

produzir também suas celebridades, figuras de grande apelo popular, que exerciam

grande influência nos comportamentos e tendências seguidos por seu público.

O surgimento da indústria cinematográfica do entretenimento, por exemplo,

esteve atrelado à propagação da figura do artista como uma espécie de produto de

consumo. A comercialização da imagem do artista como um produto, tal como a obra

literária  é  aqui  vista  como  um  dos  pilares  que  fortalecem  da  indústria  de

entretenimento capitalista.

A emergência desse fenômeno na literatura, a partir de um autor que também

é celebridade no capitalismo artista  (LIPOVESTKY;  SERROY, 2015),  é  modo de

intensificar a presença de uma obra literária no mercado. A midiatização da imagem

do escritor auxilia no processo de criação de empatia ou de admiração entre autor e

consumidor. Essa tentativa de venda da imagem do artista como elemento voltado à
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ampliação  do  lucro  demonstra  que  as  relações  entre,  artista,  obra  e  fama  na

modernidade  podem  ser  variadas,  mas  permanecem  sendo  atravessadas  pelos

interesses de mercado e pelo impacto que as mídias possuem no ato de moldar as

percepções dos consumidores e ampliar os mercados de consumo.

De  acordo  com  Lipovetsky  e  Serroy  (2015,  p.  78), “o  capitalismo  artista

também é o sistema que contribuiu para democratizar largamente a ambição de criar

[...]”. Isso significa que, em um período em que todos podem produzir conteúdo e

torná-los  públicos  por  meio  de  tecnologias  como  a  internet,  a  busca  por  fama

prossegue também nas redes do ciberespaço.

Uma vez que alguns possíveis candidatos ao estrelato e à divulgação de sua

arte nos meios de comunicação muitas vezes não são acolhidos pelo mercado do

entretenimento  tradicional  por  conta  da  saturação,  por  crenças  relacionadas  às

capacidades  do  artista  por  parte  do  mercado  ou  pela  falta  de  confiança  no

desempenho  de  uma  obra  literária,  resta  ao  artista  buscar  outras  formas  de

disseminar sua obra.

A internet surge como um meio no qual artistas que não conseguiram ser

absorvidos  pelo  enorme  mercado  do  entretenimento  televisivo,  radiofônico  e

impresso podem apresentar a sua arte. De modo progressivo, a presença desses

artistas no ciberespaço foi ganhando força com a expansão das redes, até resultar

no  surgimento  de  um  mercado  do  entretenimento  paralelo  àquele  até  então

considerado predominante, no qual as possibilidades de publicação são múltiplas e

consideravelmente mais baratas (POE, 2011).

No entanto, não se pode ignorar aqueles que buscam rotas alternativas como

a internet no intuito de realmente se contrapôr às dinâmicas de comercialização do

artista  e  da  obra  que  são  onipresentes  nos  procedimentos  da  indústria  cultural.

Dentre esses, pode-se destacar a criação de frentes independentes de transmissão

da arte para públicos mais seletos, a publicação despreocupada da arte em relação

às normas seguidas pelo circuito central de comercialização da arte, as vanguardas

artísticas e a produção artística por meio do anonimato.

De acordo com Kellner  (2001,  p.  424),  “também é  importante  aprender  a

discriminar entre o melhor e o pior da cultura da mídia e cultivar as subculturas

contestadoras e alternativas”. Assim, há artistas que fazem uso da internet por uma

lógica inversa: a da libertação do poder do mercado do entretenimento tradicional;
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como uma possibilidade de escape e de aquisição de uma liberdade de publicação

sem que haja o controle de forças verticais que incidem sobre o artista e sua obra.

Considerando  o  cenário  de  divergências  e  convergências  do  mercado  do

entretenimento, da arte e das produções literárias independentes sobre as quais se

discorreu  brevemente  no  capítulo  anterior,  o  artista  se  apresenta  como um dos

fatores que podem desestabilizar essas relações: por meio de suas pretensões a

respeito da vida artística ou suas expectativas quando à obtenção de sucesso com

sua obra,  o  intuito  de  obter  fama pode  convergir  com o intuito  do  mercado  de

produzir fenômenos midiáticos como celebridades, o que pode ser considerado um

interesse comum de lados até então opostos e divergentes.

A internet,  como  será  abordado  mais  adiante,  traz  a  possibilidade  da

visibilidade aos autores que,  por  algum motivo,  ficaram às margens do mercado

editorial e não tiveram a possibilidade de se aproximar de uma publicação efetiva de

seus trabalhos no formato livro. Assim, a internet como mídia traria a possibilidade

de se obter reconhecimento em uma rede de atores situada no ciberespaço, algo

que pode ter um impacto social refletido nas interações distantes da esfera virtual. 

As contradições das relações estabelecidas entre arte e mercado são, pois,

características de dois momentos principais da modernidade que são de interesse

deste  estudo e  que aqui  foram descritas de  modo bastante  sucinto,  destacando

apenas os principais fatos e aspectos que terão maior impacto nos desdobramentos

enfrentados entre arte e mercado em um momento posterior da discussão.

4.2. A LITERATURA NA CULTURA DAS MÍDIAS

Além  do  artista,  a  literatura  como  produto  artístico  também  enfrentou

mudanças em seus processos de constituição e de estabelecimento de relações

com o mercado a partir da modernidade. O século XX trouxe ao campo das artes e

da  comunicação  novas  condições  sustentadas  pelas  tecnologias  disponíveis  e

aperfeiçoadas  nesse  período.  Tal  fato  proporcionou  ao  campo  da  literatura  o

desenvolvimento de uma cultura de consumo massificada e abrangente.

Como previamente mencionado, é ainda nas primeiras décadas do século XX

que a arte e mercado iniciam um processo de aproximação mais acelerado, por

meio de alguns movimentos de arte de vanguarda. Movimentos artísticos como a

Pop Art, que se apropriam de produtos da cultura popular e transformam-os em arte
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a ser consumida em museus, são um exemplo claro do início dessas aproximações

(COMPAGNON, 1996).

No  entanto,  as  relações  entre  arte  e  mercado  não  se  resumem a  essas

demonstrações mais explícitas das associações. As relações entre mercado e arte

são complexas e vão muito além dos interesses meramente artísticos de exibição

em museus ou de satisfação pessoal na criação de uma obra: estão essencialmente

fundados  nos  interesses  comerciais  e  econômicos  de  uma  cultura  destinada  às

massas, até então personificada no conceito central de indústria cultural. A cultura e

a arte no século XX estão, assim, condicionadas aos interesses de mercado, salvo

exceções que buscam se distanciar quase completamente dos padrões de produção

e de consumo da indústria da arte.

O ponto a ser explorado e esclarecido a respeito da literatura está contido nas

mudanças promovidas pela indústria cultural, conceito estabelecido por Horkheimer

e Adorno (2011). A ideia de indústria cultural atravessa como conceito uma série de

acontecimentos relativos ao mercado da arte e do entretenimento massificado, por

meio de uma abordagem crítica por parte de Horkheimer e Adorno (2011). Desse

modo, a visão negativa por parte de Horkheimer e Adorno (2011) quanto aos rumos

da  arte  resulta  no  seguinte  pensamento:  “a  racionalidade  técnica  hoje  é  a

racionalidade do próprio domínio, é o caráter repressivo da sociedade que se auto-

aliena” (HORKHEIMER; ADORNO, 2011, p. 170).

Ainda que este estudo constantemente mencione a indústria cultural, termo

que auxilia na explicação dos processos de comercialização da arte no século XXI,

optou-se também pela nomenclatura cultura das mídias, conceito de Kellner (2001),

por  ser  uma  abordagem  que,  além  de  contemplar  as  disputas  entre  forças  do

mercado, também pode auxiliar na interpretação do embate de forças e busca por

hegemonia por  um viés da existência também de uma complementaridade entre

forças, e não só a disputa ou competição. Assim, entende-se a cultura das mídias do

seguinte modo:

a  cultura  da  mídia  é  industrial;  organiza-se  com  base  no  modelo  de
produção de massa e é produzida para a massa de acordo com os tipos
(gêneros), segundo fórmulas, códigos e normas convencionais. É, portanto,
uma  forma  de  cultura  comercial  e  seus  produtos  são  mercadorias  que
tentam atrair o lucro privado produzido por empresas gigantescas que estão
interessadas na acumulação de capital. A cultura da mídia almeja grande
audiência; por isso, deve ser eco de assuntos e preocupações atuais, sendo
extremamente  tópica  e  apresentando  dados  hieroglíficos  da  vida  social
contemporânea (KELLNER, 2001, p. 9).
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Tendo como principal força teórica sua sustentação nos estudos culturais, o

conceito  de  cultura  das  mídias  de  Kellner  (2001)  aparece  amparado  pelos

comentários do autor a respeito da cultura e do mercado do entretenimento. Para

Kellner  (2001,  p.  123),  “os  produtos  da  cultura  da  mídia,  portanto,  não  são

entretenimento inocente, mas têm cunho perfeitamente ideológico e vinculam-se à

retória,  a lutas, a programas e a ações políticas”.  Kellner (2001) reforça que, na

teoria em que desenvolve suas análises, a partir  da ideia de cultura das mídias,

objetiva-se  a  reflexão  a  respeito  dos  domínios  de  hegemonias  no  mercado  do

entretenimento por meio de “[…] um estudo cultural  crítico que se aprofunde em

formas de opressão e dominação, articulando perspectivas normativas a partir das

quais essas formas possam ser criticadas” (KELLNER, 2001, p. 124).

A adoção  de  visões  multiculturais,  que  abarquem  os  fatores  sociais  das

relações entre comunicação, entretenimento e indivíduos, servem à teoria de Kellner

(2001) e à constituição deste estudo como força de análise a partir de uma visão

crítica  que está  atenta  as  forças  que  permeiam essas  interações.  Desse  modo,

Kellner (2001, p. 124) reforça que:

a manutenção de uma perspectiva crítica também exige que se interpretem
a cultura  e  a  sociedade em termos de relações de poder,  dominação e
resistência, articulando as várias formas de opressão em dada sociedade
por meio de perspectivas multiculturais

Ao fazer uso das ideias de Kellner (2001) para a elaboração, sobretudo, das

análises  dos  objetos,  realizadas  a  partir  dos  processos  de  observação  e  de

desenvolvimento  de  estudos  de  caso,  espera-se  conseguir  articular  a  hipótese

levantada a respeito  das divergências e convergências  de forças na cultura  das

mídias aplicadas ao cenário literário, com os objetos selecionados e os contextos

sociais e econômicos que sobre eles incidem.

A diferença  entre  a  abordagem  de  uma  cultura  das  mídias  proposta  por

Kellner (2001) e a indústria cultural de Hokheimer e Adorno (2011) está concentrada

na ideia de que, para Kellner (2001), negar a indústria cultural, como propunha a

Escola de Frankfurt, não é mais uma visão apropriada para se tratar dos elementos

de uma cultura atravessada pela ideia do lucro, uma vez que não há mais como sair

dela. Desse modo, Kellner (2001, p. 430) reforça que “em outras palavras, é tão
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errôneo dar  as  costas à cultura  da mídia e  ignorá-la  quanto abraçá-la  de  modo

acrítico”.

Considerando que o ponto central deste estudo consiste na compreensão das

relações  entre  a  literatura  promovida  pelo  mercado  editorial,  parte  da  indústria

cultural dominante e proeminente no mercado do entretenimento, e a literatura do

ciberespaço,  distante dos compromissos em relação aos ideais das mídias mais

tradicionais na comercialização de suas obras, Kellner (2001), de modo convergente

à visão que se procura a respeito  do fenômeno estudado,  afirma,  a  respeito  do

ciberespaço, que:

essa tecnologia  pode ser  usada como instrumento de dominação ou de
libertação,  de  manipulação  ou  de  esclarecimento  social,  e  cabe  aos
produtores da cultura e aos intelectuais ativistas do presente e do futuro
determinar  de  que  modo  as  novas  tecnologias  serão  usadas  e
desenvolvidas e a que interesses atenderão (KELLNER, 2011, p. 426-427).

Com  o  estabelecimento  da  visão  teórica  utilizada  para  o  tratamento  das

questões midiáticas de poder inseridas no campo desta dissertação, o foco se volta,

mais uma vez, para a questão da literatura no mercado contemporâneo. Retomando

Lipovetsky  e  Serroy  (2015),  a  estetização  de produtos  também pareceu unir  de

modo bastante eficaz aos interesses de mercado o valor comercial e artístico da

estética aplicada anteriormente somente à arte. Com isso, há também o tratamento

do público-alvo das publicações literárias a serem comercializadas, uma decisão que

deve ser feita pelo mercado da arte sempre com muito estudo.

O público-alvo, na perspectiva apresentada por Horkheimer e Adorno (2011,

p. 172), a partir da inserção da arte nas lógicas de mercado, é tratado da seguinte

forma:  “reduzido  a  material  estatístico,  os  consumidores são  divididos,  no  mapa

geográfico dos escritórios técnicos [que não se diferenciam praticamente mais dos

de propaganda], em grupos de renda, em campos vermelhos, verdes e azuis”.

Nessa lógica, o consumidor é massificado e posteriormente segmentado a

partir  de algumas características. Desse modo, o produto criado é direcionado a

cada uma dessas faixas, a depender de qual delas pode ter maior aceitação do

produto ou gerar mais lucro para a empresa.

Frente ao público, na necessidade de arrecadar mais capital, editoras podem

passar a publicar obras literárias que melhor dialoguem com o público, voltando-as

para os interesses centrais desse grupo e tomando as devidas providências para
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midiatizá-la de maneira adequada.  Uma vez que arte então trabalha em favor do

mercado do entretenimento, ela passa a ser moldada de acordo com as expectativas

do público e a margem de lucro relacionada com os interesses do mercado.

Tomando  o  mercado  editorial  como  um  exemplo  de  busca  pelo  lucro,  é

possível colocar algumas das produções literárias realizadas na internet [de modo

independente] como aparentes oposições à lógica que colocaria mercado e cena

independente como adversários. Então, ao se pensar nas relações estabelecidas

entre mercado editorial e forças independentes de publicação de literatura, o que se

vê  não  é  necessariamente  uma  disputa,  mas  um  enfrentamento  munido  de

aproximações e trocas quando se faz necessário,  em uma espécie de teatro de

negociações.

A  compreensão  das  relações  entre  mercado  editorial  como  força  do

entretenimento de obtenção de lucro e a cena independente de publicação literária

na internet, relaciona-se a teoria apresentada por Kellner (2001), pois traz algumas

forças de dominação ao campo de estudo, de modo a ser investigar como essas

relações se estabelecem de modo crítico.

Na internet as possibilidades de publicar e divulgar uma obra literária de modo

independente são variadas. De acordo com as discussões previamente realizadas a

respeito da internet, é possível observar o aspecto da velocidade, que caracteriza o

meio e é especialmente relavante ao campo de estudo explorado nesta dissertação

(POE, 2011). Na internet, então, o que ocorre é a possibilidade de postagem tanto

do usuário comum que decide divulgar seu trabalho de modo independente, quanto

das  editoras,  que  adentram  esse  mundo,  tomando  para  si  um  novo  nicho  de

mercado – os ebooks.

O momento atual em relação à literatura digital traz uma grande variedade de

produtos literários transitando pelo ciberespaço; desde livros inteiros publicados em

ebook,  até  mesmo  textos  publicados  de  forma  gratuita  na  internet,  criados

coletivamente  em tempo real.  Textos  impressos  digitalizados,  textos  em domínio

público ou simulações de formato impresso em arquivos de leitura paginada,  tal

como ocorre com o livro: o cenário é variado e é nele que as dinâmicas de obtenção

de lucro relacionadas ao mercado, e a necessidade de produção artística mediada

fora dos circuitos da indústria de entretenimento – seja por opção própria, seja por

impossibilidade  de  fazer  parte  –  abarcam,  cada  um deles,  alguns  dos  tipos  de

literatura que estão transcorrendo hoje os nós da rede.
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Considerando  a  literatura  como  uma  tecnologia,  na  perspectiva  já

apresentada de Feenberg (2010), pensar a respeito de seu uso frente a um contexto

social  e,  sobretudo, de modo relacionado as forças que transitam pelas relações

estabelecidas por ela, é um posicionamento teórico que dialoga bem com o uso da

teoria  de  Kellner  (2001)  para  trabalhar  a  análise  da  oposição  mercado  de

entretenimento x literatura independente, ambas em meio digital ou impresso.

Ainda que as relações estabelecidas até aqui entre mercado editorial e cena

independente pareçam apontar para sua classificação como a mera interação entre

duas  forças  opostas  e  que  buscam  a  hegemonia  no  controle  da  literatura  e,

sobretudo, da obra literária como tecnologia há, de certo modo, algo que vai muito

além disso. A capacidade de interação e, de certo modo, associação entre cena

independente e mercado está, pois, concentrada no artista e em suas pretensões e

desejos.

A aplicação desses conceitos, tanto a ideia de cultura das mídias de Kellner

(2001),  quanto o estudo da tecnologia proposto por Feenberg (2001) ou ainda a

contextualização  das  relações  estabelecidas  por  meio  de  Lipovetsky  e  Serroy

(2015),  traz  às  relações  mercado  editorial  x  cena  independente,  fundamentação

teórica  suficiente  para  que  melhor  se  consiga  compreender  as  relações

estabelecidas a partir da literatura como uma tecnologia envolta em práticas sociais.

Compreendendo as dinâmicas de publicação da obra literária nos suportes

impressos e digitais, explorados a partir  de Lévy (1993),  Lemos e Lévy (2010) e

Chartier  (2018),  como parte  dos processos de oposição de forças e também de

possível  união  de  interesses  entre  produtores  independentes  de  literatura  e

produtores do mercado editorial de grande porte, há ainda que se analisar a posição

do artista frente a essas situações, o que pode levar a literatura de um dos campos

analisados  –  a  internet,  por  exemplo  –  para  o  outro  extremo –  o  mercado  das

editoras e da publicação da literatura.

Observando a figura do artista, sua rendição aos procedimentos do mercado

e sua busca pelo estrelato, a produção e comercialização de literatura é posta diante

de novas forças e propósitos, que devem ser minuciosamente analisados para a

compreensão  global  das  forças  de  dominação  envolvidas  na  tentativa  de

monopolizar uma tecnologia.

Estudar a cultura das mídias, de modo crítico como propõe Kellner (2001)

consiste  em  observar  o  uso  social  que  se  faz  das  tecnologias,  tal  como  as
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implicações dessas relações nos modos de consumo e os embates travados entre

forças que buscam controlá-la. 

4.3 UMA VISÃO GERAL SOBRE A OBRA LITERÁRIA COMO ENTRETENIMENTO

A ideia que percorre os primeiros capítulos desta dissertação é fundamentada

na hipótese que se busca investigar. Ao procurar observar e analisar as possíveis

divergências  e  disputas  apresentadas  entre  mercado  editorial  e  literatura

independente  situada  no  ciberespaço,  o  segundo  capítulo  deste  estudo  apontou

para alguns dos usos opostos que ambas as forças podem fazer da literatura como

tecnologia.

Neste capítulo, no entanto, além de se reforçar a ideia das divergências de

uso da literatura por parte dos campos sustentados pelos interesses de mercado, e

pelas cenas independentes do mercado no campo da produção literária a partir da

figura do artista na modernidade (BAUDELAIRE, 1996), foram apresentados novos

fatores  que  colaboram  para  o  surgimento  também  de  pontos  em  comum  entre

ambos os campos, tal como a instauração de uma cultura das mídias (KELLNER,

2001) que esconde complexas relações de poder.

Considerando o contexto no qual a obra literária e o autor hoje se inserem,

essencialmente submetidos aos valores do mercado, tal como o pensamento que

Lipovetsky e Serroy (2015) trazem à discussão, pode-se dizer que o artista e sua

obra são produtos com valor comercial.  Sua imagem e o modo de projetar seus

pensamentos para o público têm impacto nos processos de introdução de uma obra

literária no mercado. Refere-se a isso como sendo mais uma das características do

capitalismo artista (LIPOVETSKY; SERROY, 2015).

A publicação  de  uma obra  literária  sob  o  controle  das  editoras  têm suas

vantagens para os artistas imersos na lógica do capitalismo artista. Do início de suas

publicações na internet, passando pelo ganho de visibilidade, até a migração para

um artista que integra o mercado editorial,  o escritor que surge na internet,  mas

pretende migrar para uma posição de prestígio para si e sua obra, pode vir a aceitar

uma proposta de associação com o mercado para desfrutar das vantagens que a

visibilidade de seu nome e obra pode obter.

Retomando  algumas  das  discussões  a  respeito  do  capitalismo  artista  de

Lipovetsky e Serroy (2015), pode-se inferir inicialmente que a publicação no formato
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livro  realizada  pelo  mercado  editorial  pode  funcionar  como  uma  espécie  de

atribuição de legitimidade da obra literária. Não somente a possibilidade de lucro

dele advinda, o livro também se comporta como uma escolha lógica para o artista

que quer se alçar à fama: estar em um lugar além da internet significa, ao menos no

campo  da  literatura,  a  ampliação  de  sua  visibilidade.  Essa  perspectiva  de

comportamento  do autor  indica  um passo  do artista  em direção  a  um interesse

comum com o mercado.

Por diferenças ideológicas, entende-se que nem todos os indivíduos queiram

ou  aceitem se  submeter  às  lógicas  de  produção  e  publicação  de  boa  parte  do

mercado editorial.  Há aqueles que, por opção própria, procuram publicar de modo

independente sua obra literária, como símbolo de liberatação das imposições de um

modelo  editorial  para  a  publicação  popularizado  e  que  busque  o  lucro.  Nesse

quesito, a internet como meio de compartilhamento da obra, ou até mesmo a adoção

de métodos impressos de modo independente são algumas das opções com as

quais se deparariam os artistas que preferem se ausentar ainda que parcialmente ou

simbolicamente da influência do mercado editorial da indústria cultural.

Porém, direcionando a visão aos artistas que utilizam a internet como meio de

propulsão para dentro do mercado do entretenimento impresso e digital  mediado

pelas grandes editoras,  a  visibilidade que hoje a rede mundial  de computadores

consegue promover ao produtor de arte é variada e pode ser facilmente acrescida

com o emprego de estratégias de comunicação que compreendam presença em

sites de redes sociais por parte do indivíduo agenciado.

Parece  haver  entre  os  artistas  que  esperam  desfrutar  das  vantagens  da

associação  com  o  mercado  do  entretenimento  e  os  produtos  que  esse  mesmo

mercado produz um tipo de relação. A disseminação da chamada cultura pop, que

faz  alusão  aos  modos  populares  de  cultura  e  entretenimento,  está  inserida  na

relação entre ambos. Obras literárias produzidas de forma independente na rede e

que conseguem migrar para o formato livro, impresso ou digital, resguardam uma

forte relação com as tendências que o mercado do entretenimento parece seguir.

O  conceito  de  literatura  de  entretenimento  apresentado  por  Paes  (1990)

aponta justamente nessa direção ao caracterizar uma literatura sem a complexidade

ou excessivos detalhes, sem a inovação na linguagem e no conteúdo da obra, mas

que possui grande apelo popular por seguir algumas tendências (PAES, 1990).  De
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acordo  com  as  ideias  apresentadas  por  Paes  (1990,  p.  26),  a  literatura  de

entretenimento pode ser entendida da seguinte forma:

na  cultura  de  massa,  a  originalidade  de  representação  tem importância
muito  menor.  A  fim  de  satisfazer  ao  maior  número  possível  de  seus
consumidores,  as  obras  dessa  cultura  se  abstêm  de  usar  recursos  de
expressão que, por demasiado originais ou pessoais, se afastem do gosto
médio, frustrando-lhe as expectativas. Daí que ela se limite, na maioria dos
casos, ao uso de recursos de efeito já consagrados, mesmo arriscando-se a
banalizá-los pela repetição.

Para  Paes  (1990),  a  questão  das  facilidades  de  interpretação  dos

consumidores da obra literária também caracteriza a existência de uma literatura de

entretenimento,  na qual  a narrativa segue um percurso de simples compreensão

como uma forma de poupar seu leitor de maiores esforços durante a leitura (PAES,

1990).  Além  disso,  reitera-se  que  nesse  tipo  de  literatura,  o  gosto  popular  e

majoritário prevalece como uma estratégia para ampliar o mercado.

É possível que parte das obras produzidas na internet de modo independente

e que conseguem fazer a transição para o mercado editorial sigam as tendências e

pretensões as quais as editoras já procuram. Desse modo, a hipótese deste estudo

incorpora  mais  um  aspecto:  a  ideia  de  que  o  tipo  de  literatura  produzido  e  o

interesse do artista são dois fatores que apresentam convergência de pensamento

entre parte dos escritores situados na internet e o mercado editorial.

Quando Benjamin (2000) fala sobre a reprodutibilidade técnica da obra de

arte  na  modernidade,  a  questão  da  originalidade,  mencionada  a  partir  de  sua

ausência  por  Paes (1990)  na  literatura  de  entretenimento,  é  uma das  principais

ideias a serem extraídas do texto. O fato de uma réplica de uma obra de arte não ser

efetivamente a obra original, por mais semelhante que essas pudessem ser, resulta

na deteriorização do hic et nunc, ao qual Benjamin (2000) se refere como sendo a

aura que circunda a obra de arte original.

Aplicando  esse  conceito  ao  campo  da  literatura,  a  replicação  em grande

escala de livros é uma consequência da ampliação das tecnologias de impressão a

partir de Gutenberg e da imprensa móvel a partir da modernidade (ECO, 2011). Essa

replicação de exemplares físicos tem como consequência direta a comercialização

da literatura como modo de se obter lucro. Na questão da aura da obra de arte, a

materialidade do livro em si não parece se importar com a ausência da aura: uma
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vez  que  o  exemplar  muda,  mas  o  texto  é  o  mesmo,  não  parece  haver  grande

impacto diante da replicação deste tipo de material.

No entanto, a questão do texto em si pode sofrer a influência da presença ou

não do hic et nunc aplicado sob uma ótica distinta. Ao afirmar que “as técnicas de

reprodução aplicadas à obra de arte modificam a atitude da massa diante da arte”

(BENJAMIN, 2000, p. 244), pode-se pensar a reprodução, quando aplicada ao texto

literário, como sendo uma reprodução de estruturas e aspectos referentes da própria

narrativa trabalhada.

Paes (1990) ao introduzir o conceito de literatura de entretenimento, destaca

o uso de fórmulas pré-estipuladas para a construção do texto literário empregado

nessa espécie de literatura. O conceito de Benjamin (2000) a respeito da aura da

obra  de arte  pode ser  aplicado sobre  essa questão:  a  reprodução de modos já

consagrados de escrita, sobretudo naquilo que compete ao enredo, traz a ausência

de originalidade para a obra literária que segue pelos caminhos já consagrados.

O  fato  da  obra  precisar  ser  comercializável  significa  que  ela  precisa  se

encaixar nas expectativas do público leitor  selecionado para ela (HORKHEIMER;

ADORNO, 2011), o que implica a reprodução de tendências e modelos consagrados

da  tecnologia  literária  para  que  seu  valor  no  mercado  seja  o  suficiente  para  o

investimento  por  parte  de  uma  editora  que  tenha  foco  na  publicação  de  obras

literárias com intuito de integrar a cultura pop.

A aceitação  por  parte  de  uma  editora  pode  ser  considerada  um  voto  de

confiança  e  uma aposta  de  que  a  obra  em questão  vá,  realmente,  trazer  bons

retornos  econômicos  para  a  editora  e  para  o  autor.  Reforçando  a  utilização  de

formas já consagradas e excessivamente replicadas como um ponto seguro para o

autor e para a editora como modo de atender às expectativas de seu público, Eco

(1991a, p. 81), por meio da ideia de romance popular, afirma que:

de fato, o romance popular não inventa situações narrativas originais, mas
combina  um  repertório  de  situações  ‘tópicas’  já  reconhecidas,  aceitas,
amadas por seu público: caracteriza-o esta atenção à demanda implícita dos
leitores, como acontece hoje com o romance ‘série amarela’. Os leitores, por
seu lado, pedem ao romance popular [que é um instrumento de divertimento e
evasão]  não  tanto  que  lhes  proponha  novas  experiências  formais  ou
subversões dramáticas e  problemáticas  dos  sistemas de valores  vigentes,
mas  exatamente  o  contrário:  que  reforce  os  sistemas  de  expectativa
integrados na cultura vigente e com ela conformes.
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A reprodução de fórmulas de escrita no campo da literatura de entretenimento

implica, sob o viés do pensamento de Benjamin (2000) a ausência da aura da obra.

No entanto, ainda que esse conceito seja mais facilmente aplicado a outros tipos de

arte,  ele  é  aqui  adicionado  como  um  guia  para  as  discussões  a  respeito  das

reproduções da literatura, sem que necessariamente os objetos de estudo sejam

vistos de maneira mais convencional à luz da teoria de Benjamin (2000).

Desse  modo,  reforça-se  que  o  intuito  de  relacionar  a  teoria  de  Benjamin

(2000) é utilizá-la como direção para estabelecer uma relação entre as ideias de

reprodução e de repetição, a partir das quais a aura da obra de arte, ou ainda a

originalidade no caso do texto literário, podem ou não existir em uma obra. O que

está no centro das discussões partindo da aplicação do conceito da reprodução da

aura da obra de arte é a ideia da tendência. O estabelecimento dessa analogia entre

reprodução  e  repetição  é  aqui  realizada  como  maneira  de  ilustrar  a  lógica  de

reprodução  de  um  estilo  já  consagrado  –  e  por  vezes  saturado  –  como  uma

consequente perda do caráter original da obra literária.

Mantendo a metáfora elaborada a partir do pensamento de Benjamin (2000),

observa-se que ao mercado, no entanto, a ausência do hic et nunc no texto literário

não parece importar.  A reprodução de ideias já antes utilizadas e que obtiveram

sucesso  é,  na  realidade,  um  ponto  que  parece  atrair  o  mercado  por  sua

possibilidade de lucro. Na literatura, a replicação focada nas tendências aparece na

qualidade das descrições e também na repetição de fórmulas já consagradas de

sucesso com o público dentro de uma obra literária.

Nesse ponto, a autenticidade de uma obra pode ser posta de lado a depender

das intenções da editora. Quando se trata de formas de literatura que subvertem o

tradicional e se afastam demais do gosto popular, o risco de investimento é alto, o

que leva apenas editoras especializadas nesse tipo de conteúdo investirem visando

um público de nicho, sem que necessariamente haja a pretensão de multiplicar essa

publicação ao alcance de outros públicos por se tratar de um gosto ou necessidade

bastante restrita.

Horkheimer e Adorno (2011)  também ressaltam a qualidade envolvida nas

produções da indústria cultural, assim como discutem a originalidade dos materiais

produzidos, apontando para o emprego de clichês das produções oriundas desse

mercado. De modo bastante incisivo, Hokheimer e Adorno (2011, p. 145) criticam a

recorrência da superficialidade das produções do mercado cultural:
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a atrofia da imaginação e da espontaneidade do consumidor cultural de hoje
não  tem  a  necessidade  de  ser  explicada  em  termos  psicológicos.  Os
próprios produtos, desde o mais típico, o filme sonoro, paralisam aquelas
faculdades  pela  sua  própria  constituição  objetiva  (HORKHEIMER;
ADORNO, 2011, p. 145).

Portanto,  a  obra  literária  que  faz  uso  das  replicações  de  modelos  já

consagrados de escrita e enredo pode se perder na questão da apresentação de

elementos  distintos  e  eventualmente  permanecer  sem  a  aura  de  que  Benjamin

(2000) fala, por consistir em uma obra elaborada a partir de um modelo já existente

e replicado. No entanto, talvez seja essa característica que consiga impulsioná-la

dentro do mercado editorial.

Considerando os desejos e expectativas de um grupo de leitores, a editora

que opta por uma narrativa baseada em modelos já consagrados está, na verdade,

caminhando pelas possibilidades do mercado e investindo de forma mais prudente

no quesito financeiro, pois a chance de lucrar a partir  disso é consideravelmente

mais segura quando comparada com as chances de sucesso em grande escala de

uma obra literária que subverta completamente os modelos consagrados.

A liberdade ainda fornecida por autores para grandes alterações por parte das

editoras, tanto nos processos de edição, quanto de revisão do texto literário, pode

ainda colaborar para que a narrativa fique ainda mais próxima das expectativas do

grande público e, consequentemente, atinja as expectativas da editora quando ao

sucesso comercial e a recepção da obra.

O fato de uma obra utilizar uma estrutura ou estilo semelhantes a outra já

consagrada é um modo de atrair  o interesse de um mercado editorial  focado na

literatura de entretenimento e em tendências que possam impulsionar as vendas. O

autor que associa o seu trabalho à replicação de uma obra pode conquistar maior

visibilidade, mas não necessariamente tem a garantia de atingir a fama.

Ainda no âmbito das discussões a respeito da aura da obra de arte, conforme

presente na obra de Benjamin (2011),  há na literatura de entretenimento (PAES,

1990) alguns indícios de que a indústria cultural busque um reinvestimento da aura

da obra original por meio de construções narrativas semelhantes que já obtiveram

sucesso com um determinado público consumidor. Uma vez que uma cópia da obra

de arte não traria consigo a aura da obra original (BENJAMIN, 2011), ocorre por

parte  da  indústria  cultural  uma  tentativa  de  reaproveitar  a  aura  –  e  também  o

desempenho comercial – de produtos culturais de grande alcance, como demonstra
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também Paes  (1990)  ao  comentar  sobre  as  fórmulas  presentes  na  literatura  de

entretenimento.

Ao estabelecer essas comparações entre o que diz Benjamin (2011) e aquilo

que se vê na literatura voltada à massa, percebe-se que, mesmo antes de chegar ao

público consumidor, muitas obras da literatura de entretenimento buscam simular a

aura autêntica de sua produção: geralmente, os livros da literatura de entretenimento

prezam por formas já reconhecidas e amplamente aceitas de escrita e construção de

enredo, que se aproximariam do gosto dos leitores (PAES, 1990).  A semelhança

entre  obras,  por  tais  motivos,  é  grande  e,  assim,  por  meio  da  utilização  de

estratégias de escrita que obtiveram bons resultados, a tentativa de replicação da

aura de uma obra prévia se torna evidente.

 Conforme apontado por Eco (2011), a busca por fórmulas de sucesso torna

semelhantes as obras dos gêneros abarcados por esse tipo de literatura, tanto a

respeito do enredo, quanto às formas de utilização da linguagem literária.  Dessa

forma, a indústria cultural pode reaproveitar produtos culturais de sucesso comercial,

sem arriscar produzir algo que se desvie do gosto do consumidor geral.

Com isso,  a  variedade  na  literatura  de  entretenimento  é,  de  certo  modo,

prejudicada. A tentativa de conciliar uma obra essencialmente semelhante a outra,

mas que é comercializada como algo novo e diferente é uma prática com a qual a

indústria cultural tem obtido sucesso. De acordo com Horkheimer e Adorno (2011),

as diferenças entre produtos culturais são artificialmente estabelecidas como forma

de  persuasão  que,  na  prática,  estão  apenas  assumindo  outros  formatos  como

maneira de despertar um interesse a partir do novo e do diferente pelo apelo às

supostas  necessidades  do  consumidor  da  obra.  Segundo  o  pensamento  de

Horkheimer  e  Adorno  (2011,  p.  195),  “a  indústria  cultural  por  fim  absolutiza  a

imitação”.

Como  exemplo  dessas  relações,  é  possível  olhar  para  casos  em  que

situações de reprodução como essa já sucederam. Na literatura de entretenimento,

os grandes best-sellers comumente estabelecem padrões que serão repetidos por

outras obras até que a tendência sature e o mercado precise achar outra forma de

atrair o interesse do público. Obras que estão entre as mais vendidas da década no

Brasil, como Cinquenta tons de cinza, de James (2012), que até 2017 tinha vendido

70 milhões de exemplares em todo mundo (CUCCINELLO, 2017), trazem resquícios
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de outras obras da literatura de entretenimento que também encontraram um grande

sucesso de público e um alto número de vendas.

De modo resumido,  as relações entre editoras e  escritores independentes

encontrados na internet resguarda também uma iniciativa de colaboração para a

conquista de objetivos comuns, além de contribuir para a manutenção da relevância

de ambos frente aos desafios da indústria do entretenimento, que está sempre em

processo de atualização de suas tendências.

Assim, o ambiente competitivo de inserção do artista em um mercado focado

na  obtenção  de  capital  e  reprodução  em  massa  de  produtos  culturais  de

entretenimento com potencial comercializável, indica uma primeira aproximação da

ideia de que há também complementaridade nas relações entre mercado editorial de

grande porte e cenário independente na internet e, até mesmo, uma possível relação

de associação entre ambos.
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5 LER E ESCREVER NA MODERNIDADE: A PRODUÇÃO E A RECEPÇÃO DA

OBRA LITERÁRIA

A literatura dificilmente encontra uma unanimidade em sua definição. Tal como

afirma Compagnon (2011), seu conceito está diretamente relacionado às dinâmicas

sociais e culturais da sociedade e do período em que está inserida a literatura. Do

mesmo modo,  a  definição  daquilo  que  é  ou  não  literatura  é,  em sua  essência,

excludente: para que se defina o que é literatura, é preciso também definir aquilo

que ela não é (COMPAGNON, 2011).

Na modernidade, a literatura rompeu com as tradicionais relações do artista

com a burguesia europeia da época, permitindo que o escritor pudesse, então, focar

seu  trabalho  escrito  artístico  em  outros  temas  além  daqueles  necessariamente

atrelados aos interesses burgueses. Como exemplo claro dessas relações está a

obra escrita  de Baudelaire  (1996),  que está inserida no cerne do surgimento da

modernidade e da urbanização das cidades europeias.

Como abordado no capítulo anterior, o artista no mercado da arte está hoje

condicionado a uma série de fatores relativos à geração de lucro e engajamento a

partir de suas obras. O ponto ao qual se busca chegar nesta discussão é o de que a

atividade  artística  sofre  impactos  sociais  dos  mais  diferentes  tipos  e  é  também

condicionada pelos meios nos quais atua e pelos interesses da indústria na qual se

insere ou da qual propositalmente procura se ausentar.

Nos itens a seguir, a discussão será direcionada à compreensão dos modos

pelos quais autores e leitores se relacionam na internet. A leitura, tão antiga quanto a

escrita,  passou  por  diversos  momentos  na  história  da  humanidade.  Pensando

prioritariamente  em sua  relevância  como prática  social  voltada  ao  texto  lido,  os

modos de leitura, que foram se alterando com o passar dos séculos (CHARTIER,

1998), serão também abordados.

Na modernidade, ainda, o indivíduo passou a ter a possibilidade de possuir os

livros que gostaria de ler, com a reprodução e a consequente comercialização mais

aceleradas da literatura, a partir do advento da imprensa, comentado por Eco (2011)

como  sendo  um  fator  colaborador  da  disseminação  do  livro  nas  sociedades

modernas e da criação de um público para as obras. Além dos modos de leitura que

envolvem meio impresso e internet, os dois pontos centrais deste estudo, é também
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fundamental  pensar  sobre  aquilo  que  se  lê,  deslocando  brevemente  o  olhar  do

processo – a leitura – para o objeto – a obra literária a ser lida.

O que se lê também enfrenta uma série de atravessamentos por parte das

expectativas do mercado, do público leitor e também dos autores. A obra literária,

quando inserida em um contexto social, adquire também ela própria uma espécie de

valor social, que a define diante dos olhos de determinados públicos de modos, por

vezes, bastante distintos.

No  item  a  seguir,  as  relações  entre  a  imagem  que  o  mercado  do

entretenimento faz de uma obra, o olhar dos leitores, a opinião da academia e da

crítica  serão  analisadas  a  partir  da  ótica  de  suas  variações  e  aparentes

desigualdades. A aproximação desse assunto se mostra especialmente relevante na

compreensão daquilo que pode ser considerado importante para a comercialização

ostensiva de uma obra, que é a lógica que movimenta a entrada e a publicação de

livros no mercado editorial voltado à literatura de entretenimento (PAES, 1990).

5.1. O VALOR DA OBRA LITERÁRIA

O mercado de comercialização da literatura parece preferir alguns tipos de

obras  literárias  específicas  para  comercialização.  Dentre  elas,  aquelas  que  se

enquadram na ideia de literatura de entretenimento, termo utilizado por Paes (1990),

são as que quase sempre encontram um caminho seguro em sua publicação e a

multiplicação dos ganhos financeiros.

As estatísticas de livros mais vendidos em países como o Brasil, por exemplo,

conseguem demonstrar bem essa relação.  Os livros mais vendidos são, em sua

maioria, voltados a narrativas de apelo popular, públicos adolescentes (MASCHIO;

ALMEIDA, 2017), ou ainda atreladas a versões cinematográficas de grande difusão

nos cinemas, frutos de intermináveis sagas literárias que acabam por ganhar várias

edições posteriores aos lançamentos dos filmes, em uma provável estratégia para

que  a  comercialização  dos  exemplares  se  mantenha  constante.  A pretensão  de

transferência de suporte ou mídia por parte do autor da obra literária é explorada por

Chartier (1998, p.72) no trecho abaixo:
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talvez o autor da era multimídia, um pouco como o autor de teatro, sejam
governados,  não mais  pela  tirania  das formas do objeto-livro  tradicional,
mas,  no  próprio  processo  da  criação,  pela  pluralidade  das  formas  de
apresentação do texto permitida pelo suporte eletrônico. Desde já, vemos
obras escritas que, desde o momento de sua produção, são pensadas em
relação ao que elas se tornarão sob forma de adaptação cinematográfica ou
televisiva. Pode-se igualmente imaginar, no que diz respeito a textos mais
áridos ou mais austeros, que eles sejam imediatamente produzidos como
multimídia.

As tendências de venda de obras literárias no Brasil indicam, no ano de 2017,

um crescimento da comercialização de obras do gênero autoajuda e também das

obras literárias voltadas ao público infantojuvenil (MASCHIO; ALMEIDA, 2017). Além

disso, livros religiosos também são bastante difundidos nas estatísticas de vendas

das livrarias brasileiras.

Ao interesse desse estudo, obras como as da literatura de entretenimento de

modo mais geral  (PAES, 1990),  são fatos a serem acompanhados por sua forte

ligação com outros fenômenos da cultura popular.

Dentre as obras mais vendidas desde o ano de 2010 no Brasil, livros como A

culpa é das estrelas, de Green (2014), livros da trilogia  Cinquenta tons de cinza,

obras de James (2012), e o livro Depois de você, de Moyes (2016), aparecem entre

os  trinta  livros  livros  mais  populares  (MASCHIO;  ALMEIDA,  2017).  Em  comum,

essas  obras  literárias  possuem  dois  fatores:  o  teor  das  narrativas,  diretamente

ligadas à literatura de entretenimento em narrativas simples e de grande apelo ao

público (PAES, 1990), e sua adaptação posterior para o meio cinematógráfico.

O sucesso comercial de uma obra, no entanto, não reflete seu sucesso como

um todo. A obra literária que comumente está na ponta das listas de mais vendidos

dificilmente recebe o apreço de todos os setores da sociedade com que estabelece

algum tipo de contato.

Retomando o conceito  de literatura de entretenimento de Paes (1990),  as

obras  literárias  que  seguem  esse  tipo  de  narrativa  e  essa  lógica  de  mercado,

comumente optam por caminhos de escrita já consagrados e testados com o passar

dos anos. A adoção dessas fórmulas torna a aceitabilidade por parte de um público

leitor mais garantida. É por esse caminho que hoje boa parte das editoras segue.

No  entanto,  a  ausência  de  elementos  de  produção  ligeiramente  mais

refinados em alguns casos torna a aceitabilidade desse tipo de obra um tanto mais

complicada por parte da academia e, sobretudo, da crítica literária especializada. A

seguir,  os  aspectos  e  critérios  que  permeiam  essas  relações  desiguais  serão
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analisados, para que então a ideia de uma literatura voltada ao mercado possa,

enfim, resultar em uma análise mais completa dos fenômenos.

Considerar  uma obra literária  boa ou ruim implica uma série  de fatores  e

depende também de um contexto histórico, social e econômico que atravessa esse

tipo  de discussão.  Os critérios  que determinam o que é  uma obra  boa ou ruim

dependem também do sujeito do qual a opinião parte, algo que pode se dar de modo

individualizado, mas que compartilha muitas informações com as opiniões de outros

indivíduos, ou seja, que também ocorre no coletivo.

Na perspectiva teórica que aqui é adotada, é pela ideologia que se constituem

as interações entre autor, obra e mercado, assim como é por meio dela também que

o valor de comercialização de uma obra a permite entrar no mercado. Segundo as

ideias de Eagleton (2006), pode-se inferir que o cânone literário é fundamentado nas

ideologias,  o que explicaria a entrada e saída de obras desse cânone. O que o

mercado consumidor vê como adequado para a comercialização em grande escala

é,  comumente,  determinado  por  critérios  pautados  na  ideologia  dominante  que

atravessa esses discursos.

Um exemplo clássico da inconstância dessas relações entre cânone e opinião

do público a respeito do foco em determinados autores e obras pode ser visto a

partir  da  emancipação  de  alguns  autores  como  importantes  depois  de  anos  de

esquecimento e falta de atenção a suas obras. Do mesmo modo, Eagleton (2006)

reflete a respeito da ideia de que o que a obra de um autor significa para um período

ou sociedade, não necessariamente se replique em outra, pois a constituição do

cânone é ideológica.

As obras que entram e saem do cânone literário somente o fazem porque são

guiadas  pelas  opiniões  de  atores  de  pensamento  predominante,  ou  seja,  pelas

motivações ideológicas que as cercam. De acordo com Eagleton (2006), a ideologia

pode ser entendida como “a maneira pela qual aquilo que nós dizemos e no que nós

acreditamos se relaciona com a estrutura do poder e com as relações de poder da

sociedade em que vivemos” (EAGLETON, 2006, p. 20). Desse modo,  decisão das

obras  que  entram ou não no  cânone demonstra  ser  embasada em valores  e  é

atravessada por ideologias.

Os livros que participam do cânone, no caso do mercado brasileiro, raramente

aparecem na lista dos mais vendidos. Quando aparecem, ainda, comumente estão

atrelados a alguma obrigação de leitura, como a solicitação do livro por parte das
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escolas pela ausência de exemplares suficientes nas bibliotecas, ou ainda a partir da

obrigatoriedade de leitura estipulada por listas de livros cobrados em algumas das

provas de vestibular mais famosas e concorridas do país.

Ao público que consome a literatura de entretenimento,  geralmente pouco

importam os aspectos estéticos e de caráter técnico do processo de escrita. O foco

acaba sendo  direcionado  para  os  eventos  da  narrativa  contidos no enredo,  que

seguem fórmulas consagradas, como os arquétipos relacionados à figura do herói e

sua jornada, de Campbell  (1972), e de grande apelo popular, sua relação com a

divulgação do enredo por meio de outras mídias como o audiovisual  e,  ainda, o

acolhimento  de  tendências  que estão  em alta  com outros  indivíduos  do mesmo

grupo.

A crítica literária especializada, enquanto um grupo de influência da opinião

pública a respeito da literatura, por muitos anos imperou como meio principal de

acesso  do  público  a  percepções  que  pudessem  moldar  sua  visão  literária  e

influenciar  o  julgamento  a  respeito  de  quais  obras  deveriam  ser  lidas

(ENZESBERGER, 1995). A queda de alcance da crítica literária, no entanto, diminuiu

a  atenção  dada  a  essas  opções  e  mudou-as  de  interlocutor.  Portanto,  segundo

Enzesberger (1995, p. 3):

tipos de textos mais lapidares substituem as resenhas: orelhas de livros, as
listas de indicações de obras mais vendidas, os comerciais de televisão. O
lugar  do  resenhista,  que  continua  lendo  e  escrevendo,  apesar  de  não
conseguir sucesso em nenhuma dessas atividades, passa a ser ocupado
por outros agentes de circulação que não precisam se submeter a esses
tormentos: divulgadores na mídia, entrevistadores, videomakers – pessoas
que reconheceram institivamente um fato básico: o que incomoda, o que
realmente é desagradável na indústria literária é o texto, o livro, a literatura.

Atualmente,  no  entanto,  a  crítica  literária  mencionada  no  texto  de

Enznesberger (1995) não parece exercer o mesmo poder sobre a opinião de leitores

voltados  ao  consumo  de  entretenimento  promovido  às  massas.  A obtenção  de

influência para a leitura de obras literárias hoje encontra outros caminhos. A internet

é, certamente, um deles.

A possibilidade de produção de conteúdo próprio na internet, indicada por Poe

(2011) a partir das características contidas no uso da mídia, permite também que

qualquer  pessoa,  mesmo  não  sendo  especialista,  possa  se  portar  como  crítico

literário e expor suas próprias visões a respeito de obras. Essa dissolução do poder
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da crítica  literária  sobre  boa parte  do  público  leitor,  em acréscimo ao ganho de

espaço  de  outros  modos  de  divulgação  e  crítica  da  obra  literária,  resultam  na

obtenção de opiniões sobre obras literárias dos mais diversos meios.

Sites voltados à publicação de resenhas, resumos e comentários a respeito

de obras literárias são exemplos do posicionamento do próprio público leitor como

crítico  das  obras  que  lê  e  consome.  O  site  Goodreads  (2019a),  previamente

mencionado,  conta  com uma plataforma extensa  de  catalogação,  comentários  e

textos  correlatos  a  obras  literárias.  No Brasil,  o  equivalente  mais  popular  desse

serviço é o site Skoob (2019) que, de acordo com dados fornecidos pela própria

plataforma, conta com aproximadamente 5 milhões de usuários.

A opinião exposta na internet sobre livros exerce, de certo modo, também

uma influêcia no mercado.  Identificar  criadores de tendências,  influenciadores de

opinião, ajuda a determinar quais aspectos estão  em alta e prever quais tipos de

obras conseguiram obter mais sucesso frente ao público. E é desse espaço que,

além das opiniões que moldam a percepção dos leitores, saem também muitas das

obras literárias que hoje possuem grande repercussão no mercado.

Hoje, o cânone segue organizado prioritariamente com base na emancipação

da obra por parte da crítica especializada e, sobretudo, da academia. No entanto,

tais  relações  tampouco  importam  às  opiniões  do  público  geral,  que  consome

majoritariamente literatura de entretenimento  (PAES,  1990).  Em uma cultura  das

mídias, a escolha daquilo que será lido pode sofrer a influência de diversos fatores,

assim como a escolha de quais narrativas serão, então, entregues ao público.

É possível dizer que a literatura de entretenimento (PAES, 1990) segue fora

do  cânone  estabelecido  pela  crítica  e  pela  academia,  mas  continua  sendo  uma

enorme fonte de renda do mercado de entretenimento. Do mesmo modo, a queda da

influência da crítica literária nos gostos literários de boa parte da população que

consome  literatura  também  muda  os  rumos  a  respeito  daquilo  que  é  lido  e

consumido.

Romper  com o cânone não  é  um movimento  necessário  para  o  mercado

literário, pois a opinião do público geral só parece ser influenciada pelo cânone no

que diz respeito àquilo que é ou não considerado clássico ou bom. Isso, entretanto,

não influencia os modos de consumo desse público, porque a simples constatação

daquilo que é mais prestigiado e visto pela crítica como sendo bom não inibe a

influência fortíssima dos grupos sociais  nos quais um consumidor  se insere e  a
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participação dos influenciadores desse grupo na criação de uma opinião a respeito

de obras de literatura de entretenimento.

5.2. O CAMPO DE INTERAÇÃO ENTRE LEITORES E AUTORES

Os  atos  de  ler  e  escrever  na  modernidade  se  misturam.  Ainda  que  a

afirmação pareça contraditória, os aspectos que separam os conceitos de leitor e

autor não são hoje tão bem definidos como antes. A modernidade traz à tona uma

perspectiva de convergência entre as ações realizadas por autores e leitores, de

modo que a relação estabelecida entre autores e leitores na contemporaneidade é

atravessada por uma dificuldade na determinação dos papéis.

Ainda que essa divisão um tanto categórica entre leitores e autores possa ser

feita,  e  considere-se  também a coexistência  desses modelos  em boa  parte  dos

leitores hoje que transitam por  diferentes plataformas de leitura e fazem uso de

suportes como o digital e o impresso, essa divisão não deve ser, de modo algum, o

único guia para se compreender o papel do autor na modernidade.

Após a apresentação de um breve panorama da leitura ao início do capítulo, e

em seguida a  demonstração de  alguns dos fatores  que culminam nas escolhas

daquilo que será lido pelo público, o leitor será trazido ao centro da discussão como

elemento essencial da compreensão da literatura voltada às interações sociais.

Autores e leitores na modernidade têm estado cada vez mais próximos, não

somente  pela  facilidade  estabelecida  no  contato  de  ambos  pela  velocidade  de

mídias  como a  internet  (POE,  2011)  e a  utilização de dispositivos  digitais  como

computadores e smartphones, mas pela questão da função exercida por  ambos,

brevemente  explicitada  nos  parágrafos  anteriores,  encontrar-se  em  processo  de

convergência.

Tomando como ponto inicial a ideia de que indivíduos na contemporaneidade

se desfazem da categorização proposta pelo emprego dos termos leitor e autor e se

comportam, na realidade, como ambos em um espaço como aquele promovido pela

internet, os parágrafos seguintes iniciarão um debate sobre a compreensão dessas

relações focando, inicialmente, nos sujeitos participantes dessa ação e, depois, da

ação de convergência entre os termos em si.

A compreensão do indivíduo como um ser múltiplo, que assume diferentes

identidades diante dos contextos, é essencial para entender os caminhos traçados
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pelos sujeitos voltados para a arte e seu mercado. De acordo com Hall (2014), o

indivíduo ao qual  se  refere  o  autor  como sendo pós-moderno,  convive  em uma

constante coexistência de identidades:

a  identidade  plenamente  unificada,  completa,  segura  e  coerente  é  uma
fantasia.  Ao  invés  disso,  à  medida  que  os  sistemas  de  significação  e
representação  cultural  se  multiplicam,  somos  confrontados  por  uma
multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis com as
quais  poderíamos  nos  identificar  a  cada  uma  delas  –  ao  menos
temporariamente (HALL, 2014, p. 10)

De forma relacionada, Kellner (2001, p. 295) também colabora para a visão

do indivíduo moderno e suas multiplas identidades: “na modernidade, a identidade

torna-se mais móvel, múltipla, pessoal, reflexiva e sujeita a mudanças e inovações.

Apesar disso, também é social e está relacionada com o outro”. Nessa multiplicidade

de  papéis  possíveis  de  serem assumidos  socialmente  por  um sujeito,  estão  na

literatura os postos de escritor e leitor.

Essa possibilidade de assumir diferentes posições é o ponto de partida para

se compreender a ideia de que os papéis de leitor e autor se misturam. Na internet,

essa relação parece ser ainda mais explícita,  considerando as características da

mídia,  como uma possibilidade parcial  de anonimato,  que incentiva a criação de

personas para os indivíduos que transitam pela rede, e a velocidade, atribuída como

uma das principais características responsáveis pela possibilidade de se manter em

contato quase imediato entre dois interactantes na rede.

Porém, em outros meios, a dissolução da dicotomia autor-leitor também já

parecia  acontecer,  conforme  Benjamin  (2000)  aponta  ao  discorrer  sobre

mecanismos como a carta do leitor em jornais. De acordo com seguinte excerto,

entende-se a aproximação entre leitores e autores da seguinte maneira:

com a ampliação da imprensa, que colocava à disposição do público órgãos
sempre novos, políticos, religiosos, científicos, profissionais, regionais, um
número sempre crescente  de  leitores  passou-se  –  inicialmente  de  modo
ocasional – para o lado dos escritores. O processo se iniciou quando os
jornais abriram suas colunas para um ‘correio dos leitores’: hoje não existe
um só europeu, qualquer que seja a sua profissão, que não esteja seguro
de poder encontrar, em princípio, quando assim o desejar, uma tribuna para
relatar sua experiência profissional, para expor uma denúncia para publicar
uma reportagem ou um outro  estudo do mesmo tipo.  Entre  o autor  e o
público, conseqüentemente a diferença está em vias de se tornar cada vez
menos fundamental.  Ela é apenas funcional,  podendo variar  segundo as
circunstâncias. A todo momento, o leitor está prestes a se tornar escritor
(BENJAMIN, 2000, p. 240)
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Na literatura, sobretudo aquela situada no âmbito digital e transpassada pelas

redes de conexão de indivíduos na internet, acontece algo semelhante ao apontado

por Benjamin (2000) a respeito da divisão dos papéis entre leitor e autor. No espaço

online,  um exemplo  bastante  recorrente  da  interação  entre  autores,  leitores  e  o

hibridismo desses conceitos é a publicação de textos em um blog.

Há, na plataforma que sustenta a existência de um blog, frequentemente uma

seção destinada a comentários a respeito dos posts publicados. Tal como na coluna

de carta do leitor, apresentada por Benjamin (2000), a velocidade com que um leitor

pode adicionar uma opinião sobre o texto que leu é consideravelmente mais rápida.

Nesses espaços, as diferenças entre leitor e autor, em alguns aspectos, começam a

esmaecer.

No entanto, na internet, há exceções em relação a um contato mais direto

entre autores e leitores. No caso dos blogs, uma exceção seria a indisponibilidade

da caixa de comentários, seja por escolha do próprio autor, que prefere se abster da

recepção  das  opiniões  alheias  ou  pela  própria  incapacidade  da  plataforma.  Há,

ainda, a literatura que é compartilhada em formatos de publicação tradicionalmente

relacionados ao formato impresso, com o qual o leitor não consegue opinar de modo

direto e precisa achar outros meios. Como um exemplo, estão os e-books.

A postagem das opiniões na internet,  a respeito  de obras já publicadas e

concluídas do  ponto  de vista  da  finalização  do  processo  de  escrita  –  e  não de

interferências  do  leitor  –  podem  também  ser  vistas  a  partir  das  publicações

realizadas por leitores de modo não-direcionado ao próprio autor da obra. Como

mencionado  previamente,  sites  como  Skoob  (2019)  e  Goodreads  (2019a)

comportam boa parte dessas resenhas, mas a publicação também pode ser feita em

blogs pessoais, sobre os quais discorreu Azevedo (2007) ou sites de redes sociais, a

partir dos quais os indivíduos se organizam (RECUERO, 2011).

As possibilidades de interação entre leitores e autores, no entanto, de modo

algum se resumem aos poucos exemplos até então elencados.  O intuito  dessas

reflexões a respeito de como essas relações se estabelecem, seja na adoção de

mídias  mais  tradicionais,  ou  na adoção de mídias  como a  internet,  nas quais  a

responsividade  do  público  leitor  diante  de  uma  obra  pode  ser  potencializada,  é

entender os modos pelos quais tais opiniões direcionadas aos autores podem, de

certo modo, determinar os rumos de elaboração de uma obra.
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Em um panorama histórico, é perceptível uma mudança de abordagem por

parte do campo da teoria literária a respeito do posicionamento do autor como um

elemento essencial da constituição de uma literatura. De modo resumido, a ideia de

obra aberta trouxe para o leitor, na perspectiva da crítica e da teoria literárias, a

autonomia da interpretação (ECO, 1991b, p. 40):

o  autor  produz  uma  forma  acabada  de  si,  desejando  que  a  forma  em
questão seja compreendida e fruída tal como a produziu; todavia, no ato de
reação à teia dos estímulos e  de compreensão de suas relações,  cada
fruidor  traz  uma  situação  existencial  concreta,  uma  sensibilidade
particularmente  condicionada,  uma  determinada  cultura,  gostos,
tendências, preconceitos pessoais, de modo que a compreensão da forma
originária se verifica segundo uma determinada perspectiva individual.

Nessa linha de pensamento, a obra literária se comportaria como um texto no

qual o leitor pode, a qualquer instante, preencher as lacunas deixadas pelo autor

com seus próprios conhecimentos. A adoção desse tipo de visão impacta de modo

bastante profundo a visão que se tem da posição do leitor nas suas relações com o

autor e, principalmente com a obra. A obra aberta é, pois, o espaço de entrada no

texto promovido ao leitor (ECO, 1991b), o espaço no qual sua interpretação também

é considerada como parte da obra literária.

A  recepção  da  obra  literária  então,  aqui  pensada  por  meio  das  ideias

apresentadas por  Eco (1991b),  determinaria  que a obra é,  pois,  do  leitor  e  não

apenas do autor. Isso, certamente, abre novos horizontes como a possibilidade de

entrada  do  leitor  do  texto,  ainda  que  a  liberdade  de  leitura  não  seja  absoluta

(CHARTIER, 1998). A partir dessas constatações, entra-se finalmente no campo da

obra literária em dois suportes: o impresso e o digital. 

É  importante  retomar  aquilo  que foi  dito  anteriormente:  hoje  o  leitor  pode

participar de modo mais efetivo da produção de uma obra que ocorre na internet,

constantemente  exprimindo  suas  opiniões,  sejam  elas  positivas  ou  negativas,  a

respeito  da obra  que lê.  Tal  situação pode,  como visto  previamente,  ocorrer  em

obras que estão em processo de construção dentro  do próprio  ciberespaço,  em

decorrência da internet constituir uma mídia essencialmente dialógica (POE, 2011).

Nesse sentido, a abertura da obra pode ser entendida como um ganho de

autonomia do leitor em suas interferências nas obras que lê, sejam elas puramente
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interpretativas ou, ainda, de modo ainda mais radical com o advento da internet, na

entrada efetiva do leitor no texto escrito da obra com adições suas ao texto original.

Benjamin (2000, p. 240) ressalta a ideia de que “durante séculos, um pequeno

número  de  escritores  encontrava-se  diante  de  vários  milhares  de  leitores”.  No

entanto, com o surgimento de seções destinadas às cartas dos leitores em jornais,

alguns  leitores  puderam também,  de certo  modo,  assumir  o  papel  de  escritores

(BENJAMIN, 2000). Dessa forma, as diferenças entre autores e leitores se tornaram

menos  óbvias,  de  modo  que,  segundo  Benjamin  (2000),  a  tensão  entre  a

transformação de um leitor em um autor é constante.

Com  a  retomada  do  pensamento  de  Benjamin  (2000),  que  aponta  uma

crescente participação do público leitor na parte da escrita, inicialmente por meio do

espaço das cartas ao leitor a um jornal, é possível hoje ver modos mais radicais de

participação desses leitores. Segundo Lemos e Lévy (2010, p. 11), na internet: “[…]

as distinções de status entre produtores, consumidores, críticos, editores e gestores

da midiateca se apagam em proveito de uma série contínua de intervenções onde

cada um pode desempenhar o papel que desejar”.

Na internet, o indivíduo que consome literatura e lê textos literários pela rede,

pode  ser  também o  indivíduo  que  publica  ou  sua  própria  obra,  ou  resenhas  a

respeito  das  suas  percepções  sobre  uma  obra  lida.  O  que  antes  estabelecia

diferenças mais bem delineadas entre autores e leitores deixa de ser tão óbvio. Na

modernidade,  a  permissividade  da  participação  do  leitor  não  somente  na

intrepretação do texto, mas sobretudo na possibilidade de produzir textos tal como

fez o autor, ganha espaço e força no meio online.

Pensar em o que é leitor ou autor hoje é tarefa complexa, sobretudo com o

surgimento e popularização da obra literária na internet. A linha que separa atuação

de  um de  outro  é  hoje  ambiente  de  transposição  fácil  e  simples,  vide  o  poder

atribuído ao indivíduo na internet: a travessia do campo do leitor para o campo do

autor  é  feita  de  modo  mais  simples,  de  forma  que  atualmente  quem  é  leitor

comumente é também autor e vice-versa nas plataformas .

A internet e a fragmentação do indivíduo na pós-modernidade (HALL, 2014)

são  conceitos  primordiais  para  a  indicação  da  inconstância  entre  os  papéis

exercidos pelo indivíduo, por vezes até mesmo dentro de um próprio espaço. Quem

é autor, comumente é também leitor, seja na produção efetiva do texto literário, ou

na produção de conteúdo sobre a obra e suas opiniões a respeito dela.
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Desde  a  constatação  do  leitor  como  participante  efetivo  da  literatura  no

preenchimento das lacunas deixadas pela escrita do autor para construir sentido e

interpretar (ECO, 2011), as oportunidades de participação do leitor têm se ampliado.

As relações entre leitores e autores, atravessadas pelo ganho de autonomia do leitor

na interpretação dos textos para além das linhas efetivamente escritas, passando

pela  chances  de  contato  com  o  autor  e  resultando  na  efetiva  possibilidade  de

resposta e de produção e publicação de textos tal como somente autores atrelados à

indústria  pareciam  ter  a  capacidade  de  produzir,  demonstram  que  o  leitor,  na

modernidade, é também autor.

No item a seguir, a participação de autores e leitores no texto será abordada,

de modo a unir-se com as ideias previamente apresentadas sobre a ineficiência da

separação entre autores e leitores da modernidade e também as motivações de

leitura que tornam uma obra relevante aos olhos do grande público. A partir dessas

três visões, as discussões serão direcionadas ao campo de estudo da internet.

5.3 A INTERNET COMO ESPAÇO DE ESCRITA COMPARTILHADA

Com a  facilidade  de  uso  dos  computadores  a  partir  da  simplificação  dos

sistemas e da comercialização de computadores pessoais, atreladas à diminuição

de custos do uso da Intenet, o acesso à rede tornou-se possível para um número

maior de indivíduos. Assim, a internet promoveu um espaço para comunicação mais

veloz entre indivíduos, do qual surgem outras formas de comunicação como e-mail e

chat, e modos de produção e consumo do entretenimento. 

Para fins de comunicação, a internet apresentou passos diante de uma até

então desconhecida gama de possibilidades de estabelecimento de interações entre

indivíduos,  constituindo  uma  mídia  dialógica  (POE,  2011).  Atrás  da  tela  de  um

computador  pessoal,  e  posteriormente,  atrás  da  tela  de  um  tablet ou  de  um

smartphone, os indivíduos iniciaram um processo de elaboração de suas identidades

e, sobretudo, de interação a partir  dessas identidades simuladas e variáveis,  em

concordância com a ideia de identidade do indivíduo pós-moderno, mencionada por

Hall (2014).

Ainda que o estabelecimento dessas relações sociais no ciberespaço seja um

dos  pontos  mais  essenciais  do  uso da internet,  pode-se pensar,  de  modo mais
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seletivo,  nas  implicações  do  estabelecimento  de  tais  relações.  O  consumo  de

entretenimento, ao interesse deste estudo, seria a mais essencial delas.

O entretenimento está condicionado por uma série de fatores que atraem a

arte ao campo do mercado na atual conjuntura (LIPOVETSKY; SERROY, 2015). A

união entre ambos, fruto das aproximações mais radicais às quais se submeteram

os dois no século XX, criaram um mercado de entretenimento forte e essencialmente

calcado  na  obtenção  de  lucro,  a  principal  premissa  do  capitalismo  artista

(LIPOVETSKY; SERROY, 2015).

Com isso, algumas tecnologias se mostraram representativas na constituição

dos meios de divulgação dos produtos culturais de entretenimento moldados pela

indústria. A internet, além dos demais exemplos com possível representatividade nas

interfaces entre tecnologias de comunicação e o entretenimento, também apresenta

participação neste mercado.

Quando  seu  uso  social  é  voltado  ao  entretenimento,  a  internet  na

contemporaneidade permite realizar uma extensa lista de atividades (LÉVY, 1993):

escutar  músicas, escutar  programas de rádio,  receber  conteúdos específicos em

áudio  como ocorre  pelo  podcast,  assistir  vídeos em plataformas  como  Youtube,

assistir entretenimento televisivo e cinematográfico por serviços  como o  Netflix, ou

até  mesmo  consumir  artes  plásticas  sem  sair  de  casa,  por  meio  dos  passeios

virtuais propiciados em sites de museus.

A popularização da internet para usos de entretenimento trouxe mudanças

nas relações sociais  e  econômicas que abrangem o universo da produção e do

consumo de arte. A possibilidade de acesso a internet, de acordo com Poe (2011)

tem  se  ampliado:  em  2011,  quase  dez  anos  atrás,  estimava-se  que

aproximadamente 1.4 bilhões de pessoas já possuíssem acesso à rede (POE, 2011).

Isso significa que o público que potencialmente consome entretenimento na internet

representa uma porção significativa de expansão do mercado de entretenimento.

As  inúmeras  possibilidades  de  entretenimento  propiciadas  no  campo  da

internet convergem para uma relação diferente dos indivíduos com o entretenimento.

O espaço da internet não é somente o espaço da transmissão; é também o espaço

da produção.

Tal como se procurou comentar a respeito da fronteira que não mais parece

conseguir separar autores e leitores no campo da literatura, a lógica se replica neste

contexto para a oposição entre consumidores e produtores de entretenimento.  A
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internet torna o processo de produção de conteúdo e de entretenimento – de um

modo generalizado – tangível ao indivíduo que antes apenas podia consumir.

Um exemplo bastante claro dessas relações,  aqui  abordado no campo do

audiovisual,  é o ganho de força e a intensificação da produção de conteúdo em

vídeo voltado para plataformas como o Youtube, que permite a postagem de vídeos

próprios. O que ocorre com o caso mencionado do Youtube, também se espalha em

outros modos de consumo e produtos de entretenimento. A possibilidade de criar,

engajar e publicar em vez de apenas consumir traz ao indivíduo que transita pelas

teias da enorme rede que constitui a internet a possibilidade de, enfim, participar de

um mercado que antes tinha seu poder e dominação concentrados nas mãos de

poucos. Poe (2011, p. 167) caracteriza a internet como uma mídia dialógica:

according  to  our  theory,  dialogic  networks  democratize  social  practices
developed  in  and  around  them.  By  “democratize”  we mean to  encourage
deliberative and consensual decision making. People like to talk, and they like
to be heard. Dialogic networks give them the opportunity to do both at a low
cost10.

Nessas relações de produção e consumo, a literatura parece também passar

pela  mesma  lógica  enfrentada  nas  produções  audiovisuais  publicadas  em

plataformas  de divulgação e consumo de vídeos,  com destaque para o líder  de

publicações e visualizações, o Youtube.

Com  a  produção  literária  concentrada  no  livro  impresso  antes  da

popularização da internet, havia uma restrição da participação criativa no mercado

do entretenimento por parte daqueles que se resumiam apenas a consumidores dos

textos publicados. A internet acaba por romper com esse paradigma com a adoção

de uma cultura efetivamente participativa.

De  consumidores,  muitos  indivíduos  na  internet  assumem  o  papel  de

criadores e produtores de conteúdo, obtendo a liberdade de poder postar em rede

suas próprias produções culturais,  como textos literários.  Assim, a internet  serve

também como uma vitrine de trabalhos artísticos e culturais, disponível aos olhos de

um público  que jamais se  imaginaria  alcançar  sem a transposição das barreiras

geográficas promovidas pela conexão no ciberespaço (LEMOS, 2007).

10 “de  acordo  com  a  nossa  teoria,  as  redes  dialógicas  democratizam  as  práticas  sociais
desenvolvidas nelas e ao redor delas. Por ‘democratizam’ nós queremos dizer encorajar a tomada
de  decisões  deliberativa  e  consensual.  As  pessoas  gostam  de  falar  e  eles  gostam  de  ser
escutados. Redes dialógicas dão a eles a oportunidade de fazer ambos e a preço baixo”. (POE,
2011, p. 167). Tradução nossa.
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Ao se compreender a internet como tecnologia, entende-se também que esta

possui  um  uso  social,  além  de  provavelmente  sofrer  algum  tipo  de  disputa  ou

monopólio  de seu controle,  a  depender  da  tecnologia  em questão (FEENBERG,

2001). No caso da literatura, pressupõe-se que um desses inúmeros usos possa

estar  relacionado  à  liberdade  propiciada  pela  internet  aos  indivíduos  para  a

manifestação  de  sua  própria  individualidade  por  meio  da  publicação  de  suas

próprias obras.

Para a literatura,  a  produção independente,  ou seja,  aquela que não está

atrelada aos pressupostos tidos pelas editoras como necessários para a publicação

e comercialização de obras, ganha um espaço até então nunca tido. Mesmo que as

publicações independentes da lógica de mercado e da indústria cultural ocorressem

já há muito tempo – um exemplo disso pode ser visto com os  fanzines  (AZZARI;

CUSTÓDIO,  2014)  -,  a  internet  traz  características  que  conseguem  tornar  a

realização desse processo não usual.

O alcance de um público leitor, por exemplo, enfrenta uma dinâmica distinta

daquela encontrada no meio impresso. Na internet, uma vez que se ausentam as

barreiras  físicas  e  geográficas  que  separam indivíduos  no  âmbito  real  (LEMOS,

2007) e a interação entre leitores com a velocidade da rede (POE, 2011),  obras

podem ser divulgadas de qualquer lugar do mundo que esteja conectado à rede

mundial  de  computadores.  Isso  já  representa  um grande  acréscimo no  possível

público a ser atribuído a uma obra literária que é postada na internet.

Também  a  participação  de  leitores  com  opiniões,  comentários,  críticas  e

elogios no processo de escrita de uma obra literária iniciada de modo independente

é  potencializado  na  internet.  Isso,  de  certo  modo,  dá  margem  para  que  a

interferência  de  um leitor  no  texto  em produção  de  um outro  autor  possa  vir  a

culminar  em  desdobramentos  como  a  produção  própria  do  então  leitor  de  um

material seu.

Em terceiro lugar, observa-se também a ascensão dos modos de autoria e

produção coletivas no ciberespaço (AZZARI;  CUSTÓDIO,  2014).  A literatura  que

surge de modo colaborativo em fóruns, sites de redes sociais, e em plataformas de

edição compartilhada de arquivos – como o  Google Docs – são outro indício da

influência da internet na dissolução das dinâmicas antes um tanto engessadas de

produção literária no que diz respeito às colaborações de um grande número de

pessoas em apenas um texto.
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Na internet, o indivíduo que age e se comporta de um modo em suas relações

pessoais  face  a  face,  pode  assumir  também  outras  posições.  A percepção  de

anonimato  parcial  dos  indivíduos a  qual  a  internet  se  permite  que  um indivíduo

transmita uma imagem planejada por si mesmo (POE, 2011). De acordo com Poe

(2011),  a  questão  do  anonimato  na  internet,  quando  em  comparação  com  a

tentantiva de manter o anonimato na vida pessoal, funciona da seguinte forma:

on the Internet, however, you can achieve true anonymity: your offline self
will remain private, while your online self – your “avatar” as it is sometimes
called – remains open for all to see. When you are anonymous, all of the
social  practices  in  which  you  engage  are  closed  in  the  sense  that  they
cannot be identified with your offline self11 (POE, 2011, p. 162)

Ainda que nas relações no campo do real  a  elaboração de uma imagem

pessoal possa também ocorrer, outros indícios que somente a materialidade física

poderia permitir  continuam a exercer algum tipo de influência sobre a percepção

alheia. Na internet, a fabricação de uma imagem demonstra ser talvez mais eficaz,

uma vez que é simples forjar uma identidade. Poe (2011) demonstra bem essas

relações ao comentar a criação de avatares e nomes de usuários deslocados da

realidade fora da esfera virtual a qual se atrela o sujeito criador.

No  entanto,  a  cultura  da  participação,  sobretudo  em  suas  expressões

coletivas  e  anônimas  de  escrita  literária,  parecem  apontar  novamente  para  a

constituição de coletividades que abolem a perspectiva da individualidade, ainda que

os sujeitos envolvidos possam mantê-la fora do campo de produção da obra.

A literatura, sendo um produto do mercado das artes e do entretenimento,

encontra  na  internet,  a  partir  da  participação  de  membros  da  sociedade  antes

silenciados nesse quesito, uma nova dimensão da produção desses produtos. Uma

vez que o acesso à internet aumenta, aumenta também a quantidade de obras que

podem ser potencialmente escritas e compartilhadas de modo gratuito pela rede.

A  internet,  como  tecnologia,  possui,  portanto,  um  impacto  amplamente

influenciador das práticas que nela ocorrem. As características centrais da internet

são essenciais para que as relações entre atores se estabeleçam do modo que têm

se estabelecido. Do mesmo modo, a literatura, a obra literária e o livro, que são os

11 “na Internet, no entanto, você pode conseguir atingir o verdadeiro anonimato: seu ‘eu’ do mundo 
offline permanecerá privado, enquanto seu ‘eu’ do mundo online – seu ‘avatar’ como são 
chamados às vezes – permanece aberto para que todos vejam. Quando você é anônimo, todas 
as práticas sociais nas quais você se engaja estão fechadas no sentido de que elas não podem 
identificar o seu ‘eu’ offline” (POE, 2011, p. 62). Tradução nossa.
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pontos centrais dessa pesquisa, sobretudo aqueles que surgem, se desenvolvem e

obtêm fama na internet, são também, de certo modo, adaptados aos modos de vida

e compartilhamento que são característicos da internet.

O  surgimento  de  uma literatura  nos  meios  digitais  se  torna  possível  pela

presença de interactantes em um espaço compartilhado, no qual relações nascem e

se desenvolvem a partir de uma série de fatores internos e externos à comunidade

que podem resultar na criação de uma obra literária.

Porém,  as  relações  sociais  envolvidas  nesses  processos  são  bastante

complexas e estão diretamente relacionadas a um modo de vida do ciberespaço,

que  obedece  certas  normas  de  conduta,  características  específicas  de

sociabilização  e  também  de  consumo  de  entretenimento  e  arte,  escopo  deste

estudo. É nesse contexto que a literatura e a obra literária, em suas mais diversas

formas e nos mais diversos tipos de atribuição de autoria, emergem como um dos

produtos  de  entretenimento  a  serem  consumidos  por  um  grande  número  de

indivíduos. 

A cibercultura, ou seja, a cultura tradicionalmente atrelada ao espaço virtual é

um dos pressupostos centrais para o surgimento de uma literatura – ou de uma arte,

de modo geral – na internet. Para que alguém escreva e compartilhe uma obra, é

também preciso que, do outro lado da rede esteja disponível para lê-la. Do mesmo

modo, a leitura de uma obra gerada em um espaço como esse também pressupõe

doses de interação entre leitores e atores, o que caracteriza esse tipo de prática e

convivência na internet.
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6  OS  PROCESSOS  DE  CONSTITUIÇÃO  DA  OBRA  LITERÁRIA  NAS

COMUNIDADES VIRTUAIS 

Desde  sua  expansão  e  presença  no  cotidiano  de  um  maior  número  de

pessoas,  a  internet se estabeleceu como meio de continuidade das atividades e

interações  sociais  a  partir  da  promoção  de  uma  esfera  virtual  de  interação  e

compartilhamento, propiciados pela característica dialógica da mídia (POE, 2011).

Coexistindo  com  um  grande  número  de  outras  tecnologias  voltadas  à

comunicação,  a  internet,  no  campo da literatura,  exerce seu impacto  como uma

forma diversa  de  apresentar  textos  literários  e  conectar  pessoas,  demonstrando

algumas  diferenças  substanciais  quando  colocada  em  comparação  com  o  meio

impresso, que impera ainda como um forte suporte de difusão de obras literárias

desde o advento da imprensa.

Os  cruzamentos  entre  literatura  e  internet  podem  alterar  não  somente  a

formatação  de  um  texto  literário,  como  na  reorganização  da  apresentação  do

produto escrito, mas também os processos de escrita que estão por trás de uma

obra literária e os fatores externos ao texto que alteram os atos de publicação e

divulgação do livro.

Conforme já abordado nos capítulos prévios, a literatura na modernidade é

um produto comercializável e muitas vezes feito com o intuito de se obter lucro, tal

como as demais formas de arte (LIPOVETSKY; SERROY, 2015). Desse modo, a

massificação da produção literária e a recorrência aos livros de maior apelo diante

do  público,  como  os  da  literatura  de  entretenimento  (PAES,  1990),  tornam  a

comercialização do livro um verdadeiro comércio artístico.

Para  que  o  fenômeno  da  produção  literária  na  internet  possa  ser,  enfim,

abordado neste estudo, este capítulo trará aproximações específicas a respeito dos

espaços  de  publicação  de  obras  no  ciberespaço  e  informações  gerais  sobre  a

internet que a tornam a mídia que condiciona uma produção literária tal como ela

acontece de acordo com o que relata este estudo.

O alcance da internet e a possibilidade de colaboração dos indivíduos para a

construção  de  uma  cultura  e  de  uma  coletividade  no  meio online  impacta

diretamente as dinâmicas de produção e publicação do texto: os blogs, que são as

plataformas das quais alguns dos objetos de estudo – as  fanfictions - se  utilizam,

são um exemplo da autonomia de publicação a qual a internet expõe os indivíduos.
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A  criação  de  espaços  pessoais  para  expressão  e  construções  coletivas  de

conhecimento,  como  os  blogs  e  os  comentários  que  deles  partem  (AZEVEDO,

2007), se torna recorrente no contexto da internet.

Com a possibilidade de se escrever e publicar de modo rápido e sem maiores

restrições àqueles que possuem acesso à rede, o espaço antes ocupado somente

pelos autores que recebiam algum tipo de aval de uma editora para a publicação de

uma  obra  literária,  passa  a  ser  compartilhado  por  sujeitos  que  até  então  não

pareciam  ter  espaço  nesses  processos.  Sobre  a  disputa  de  espaços  entre

companhias tradicionais de entretenimento e as forças da internet, o excerto a seguir

retirado de Poe (2011, p. 166) auxilia a entender a questão:

all the traditional entertainment companies – publishers, record companies,
film studios, radio stations, TV channels – make their products available on
the Web, usually for a fee. The difference is that they do not dominate the
Internet in the way they ruled print and audiovisual media.  The reason is
simple:  bandwidth.  Print  and  audiovisual  media  don't  have  much  of  it,
comparatively speaking, so only big companies can afford it.  The Internet
has an infinite amount of it, so anyone can get into the entertainment game.
You’ve written the great  American novel  but  can't  get  a contract?  Post  it
online. You’ve penned the greatest song since “Puff the Magic Dragon” but
can't find a distributor? Post it online. Your one-minute remake of Star Wars
isn't getting any attention from the studios? Post it online12.

Esse  ganho  de  autonomia  e,  sobretudo,  a  possibilidade  de  alcançar  um

público leitor sem que haja a mediação de uma força de mercado aplicada de modo

direto,  é  uma  das  mudanças  nas  dinâmicas  de  escrita  e  leitura  de  literatura

realizadas na internet. Os comentários realizados em capítulos anteriores a respeito

dessas dinâmicas, no entanto, não abordaram de modo mais direto,  as relações

entre indivíduos que tornam possível esse movimento de confronto a um mercado

editorial  que  parecia  estar,  até  então,  bastante  forte  e  consolidado  como  meio

principal de publicação da literatura.

12 “todas as tradicionais companhias de entretenimento – editoras, companhias e gravação, estúdios
de  filme,  estações de  rádios,  canais  de  TV  –  tornam seus  próprios  produtos  disponíveis  na
Internet, geralmente por uma taxa. A diferença é que eles não dominam a Internet da maneira
pela qual eles dominavam as mídias impressa e audiovisual. A razão é simples: largura de banda.
As  mídias  impressas  e  audiovisuais  não  têm  muita  largura  de  banda  falando  em  modo
comparativo, então somente grandes companhias conseguem pagar por isso. A Internet tem uma
quantidade infinita de largura de banda, então ninguém precisa entrar no ‘jogo’ do entretenimento.
Você escreveu uma ótima novela americana, mas não consegue um contrato? Poste online. Você
escreveu  a melhor  música  desde ‘Puff  the  Magic  Dragon’,  mas não consegue encontrar  um
distribuidor? Poste online. Seu remake de um minuto de Star Wars não está ganhando nenhuma
atenção dos estúdios? Poste online” (POE, 2011, p. 166). Tradução nossa.
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A internet, ponto inicial das discussões deste capítulo, é também o objeto que

engloba uma série  de  temas a serem tratados posteriormente  neste  estudo.  No

entanto, é neste espaço que a internet é analisada de modo mais detalhado em

relação ao seu impacto no estabelecimento de relações sociais que permeiam a

criação e a propagação de formas literárias de modo distinto àquele previamente

realizado pelo meio impresso.

O uso da internet para a sociabilização e, sobretudo, para a propagação da

literatura será discutido neste capítulo em três principais frentes:  as características

do meio, o estabelecimento de uma cultura do meio digital, a cibercultura; a efetiva

produção da literatura digital nesses espaços; e as  plataformas de publicação de

textos situadas na internet.

Com isso, espera-se que as discussões a respeito da literatura na internet

possam guiar  os  processos a serem relizados posteriormente  neste  estudo,  que

incluem a observação efetiva dos processos sociais de uso da literatura na internet,

suas  mudanças  para  outros  suportes,  as  disputas  com o  mercado  editorial  e  a

análise de casos que se enquadram no escopo desta dissertação.

6.1 A CIBERCULTURA, AS REDES E AS COMUNIDADES VIRTUAIS

As relações entre atores estabelecidas na internet são fruto da criação de

uma consistente cultura de interação e construção coletiva de conhecimento e trocas

de informações: a cibercultura. A cultura da qual aqui se fala é aquela que permeia

as  relações  sociais  estabelecidas  em  um  ambiente  virtual,  propiciada  e

impulsionada, sobretudo, pelo advento do computador pessoal e principalmente da

internet, que permite a conexão de pessoas a partir dos dispositivos que possuem.

Segundo Lemos (2007, p. 15), entende-se que: “a cultura contemporânea, associada

às  tecnologias  digitais  [ciberespaço,  simulação,  tempo  real,  processos  de

virtualização, etc], vai criar uma nova relação entre a técnica e a vida social que

chamaremos de cibercultura”.

Lemos  (2007)  ainda  enfatiza  que  não  somente  a  técnica  resulta  na

instauração de uma cibercultura, mas também todo um contexto social  e cultural

contemportâneo  com o qual  a  técnica  se  relaciona.  Desse modo,  a  cultura  das

tecnologias  digitais  compreende  um  grande  número  de  características  que  têm
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relação com as atividades sociais que ocorrem no ciberespaço e que são por outros

processos sustentadas.

O espaço de interação virtual no qual a cibercultura se desenvolve é chamado

de ciberespaço, que é descrito por Lemos (2007) como uma espécie de hipertexto,

no  qual  a  navegação  e  a  interação  permitem diversas  alterações  por  parte  dos

indivíduos  participantes,  que  mantêm  o  hipertexto  em  um  constante  estado  de

mudança e renovação. Castells (2006), ao recorrer à ideia da cultura como produto

mediado pela comunicação, indica que também a cultura sofre alterações diante do

uso de um outro sistema tecnológico.

A cibercultura, em resumo, pode ser entendida como a cultura que nasce das

interações  proporcionadas  pela  internet  (LEMOS,  2007).  É  por  ela  que  a

sociabilidade  dos  indivíduos  que  interagem  na  internet  parece  obter  uma

organização, pois é ela que concentra os aspectos da vida social  característicos

dessas relações entre indivíduos: “o surgimento da cibercultura não é só fruto de um

projeto  técnico,  mas  de  uma  relação  estreita  com  a  sociedade  e  a  cultura

contemporâneas” (LEMOS, 2007, p. 26).

As práticas sociais, que são o centro para o surgimento de uma cibercultura,

são o pressuposto que guia a compreensão do surgimento e expansão das artes em

contexto  digital.  É  a  partir  delas  também  que  o  entretenimento  nas  redes  se

estabelece e inicia a formação de públicos para consumo de produtos culturais.

Para que a literatura no campo digital  então funcione,  é  preciso que haja

conexão entre indivíduos, ou seja, a constituição de ao menos uma rede entre dois

nós: ter  alguém do outro lado da tela para ler o que se escreve faz com que a

literatura  no  campo  digital  possa  fazer  sentido,  tal  como  a  literatura  impressa

dependia  da  existência  de  um  escritor  e  também  de  um  leitor  para  que  sua

existência como tecnologia social pudesse surtir algum tipo de efeito na sociedade.

Porém, além dessas relações essenciais para o surgimento de uma literatura

no  campo  digital,  há  também  a  questão  da  vida  social  da  internet  como  um

fomentador do consumo de entretenimento. O modo pelo qual se dá a organização

dos indivíduos no grande ciberespaço é variado. No escopo desse estudo, buscou-

se focar no caso das comunidades virtuais.

Inicialmente,  é  importante  frisar  que,  para  a  produção  literária  que  se

desenvolve utilizando a internet como meio principal, o ciberespaço é um local no

qual a navegação e a interação podem propiciar diversas experiências de autoria,
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colaboração e escrita  coletiva.  É,  pois,  no ciberespaço que as aglomerações de

indivíduos formam as comunidades virtuais (LEMOS, 2007),  que assumem papel

importante no surgimento de uma literatura produzida e publicada na internet.

É, então, no contexto da cibercultura que a publicação de literatura em blogs,

sites  e  outras  plataformas  se  desenvolve,  atrelando  os  processos  de  escrita  e

publicação a ferramentas relacionadas a tecnologias digitais e da internet. Lemos

(2007, p. 87) afirma que: 

a  cibercultura  vai  se  caracterizar  pela  formação  de  uma  sociedade
estruturada  através  de  uma  conectividade  telemática  generalizada,
ampliando o potencial comunicativo, proporcionando a troca de informações
sob as mais diversas formas, fomentando agregações sociais.

A  cibercultura  traz  uma  série  de  manifestações  da  língua  escrita  para

propósitos  de  comunicação  e  interação  organizados  em  diferentes  frentes. Nas

comunidades de indivíduos  na  rede,  por  exemplo,  os  textos  escritos  podem ser

utilizados como elementos que promovem a socialização entre um grupo de sujeitos.

As  comunidades  virtuais  são  essencialmente  sociais  e  reúnem indivíduos,

muitas vezes, por interesses ou objetivos comuns. É no contexto das comunidades

virtuais que boa parte das produções literárias do estilo  fanfiction  na internet são

divulgadas e lidas (AZZARI; CUSTÓDIO, 2014).  Na percepção de Lemos (2007, p.

87): “as comunidades virtuais eletrônicas são agregações em torno de interesses

comuns, independentes de fronteiras ou demarcações territoriais fixas”.

As comunidades virtuais da internet  representam um importante núcleo de

valor social para a literatura criada e difundida no ciberespaço. A existência desses

locais, tal como sua propensão em reunir indivíduos que compartilham interesses

semelhantes  dá início  à criação de uma cultura  literária  própria  da internet,  que

assume a posição de espaço ao reunir narrativas em locais virtuais.

As comunidades virtuais, então, tornam-se locais para a divulgação de um

trabalho voltado à literatura e permitem também uma resposta que vem do outro

lado – o leitor, pelo dialogismo característico da mídia internet (POE, 2011). Essas

comunidades podem estar inseridas em uma série de diferentes plataformas: blogs,

sites de redes sociais e vários outros espaços hoje disponíveis na internet. É nesse

contexto, da união de indivíduos por interesses em comum, que a cultura de fãs

parece se fortalecer.
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A cultura de fãs, que envolve indivíduos que têm como interesse frequente e

comum alguma obra da cultura pop, é comumente atrelada à ideia de comunidade

virtual  quando  organizada  na  internet.  De  acordo  com Jenkins  (2015,  p.  22),  a

cultura fã:  “é  uma subcultura que cruza limites tradicionais de geografia e faixa

etária, e que é definida a partir de estilos particulares de consumo e modalidades de

preferência  cultural”.  A  cultura  fã  mencionada  por  Jenkins  (2015)  ocorre  nas

comunidades virtuais e propõe a reunião de fãs de um mesmo produto cultural.

No caso da literatura, as comunidades virtuais nas quais a cultura fã,  aqui

mencionada como cultura de fãs, ocorre são locais propícios para o surgimento da

fanfiction.  Nessas comunidades, autores e leitores que partilham interesses ou a

mesma  paixão  por  um  produto  da  cultura  pop  podem  se  encontrar,

independentemente das distâncias físicas que possam separá-los. Isso permite que

a obra no estilo fanfiction, publicada por um autor, possa ser facilmente acessada

por leitores e fãs que vivem em locais distantes, sem que se precise considerar a

disponibilidade de um exemplar físico daquela obra em uma livraria próxima.

Essas relações nas quais interagem autores e leitores são primordiais para

que uma obra  literária  na  internet  encontre,  de  algum modo,  a  possibilidade de

sucesso inicialmente na comunidade em que surge. A medição do sucesso de uma

obra é, nessa perspectiva de seu impacto social em um pequeno grupo, pensada de

modo qualitativo. Uma vez que o valor social de uma obra literária na internet recai,

então, na responsividade de seu público leitor, o qual pode impulsionar ou não sua

visibilidade,  a  aceitabilidade  da  obra  e  expansão  da  obra  para  outras  mídias

depende muito de uma rede de leitores.

A aceitabilidade da rede de leitores pode, então, resultar em algum tipo de

sucesso entre a comunidade, ainda que em pequena escala. Esse tipo de conquista

parece  ser  um  dos  primeiros  indícios  de  que  uma  mudança  de  suporte  e  a

associação com editoras pode ser tangível. De acordo com Azevedo (2007), não é

raro que textos produzidos e publicados em blogs se tornem, posteriormente, partes

de um livro impresso. Essa mudança de suporte do texto literário, além de complexa,

não ocorre apenas como uma simples alteração de espaço de publicação.

Ainda sobre a fanfiction, objeto deste estudo, Jamison (2017) indica algumas

obras  que  também  já  passaram  pelo  processo  de  criação  e  publicação  nas

comunidades virtuais, aceitação por parte de outros fãs e publicação em formato

livro a partir da associação com uma editora. De modo bastante semelhante ao que
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se  propõe  realizar  neste  estudo,  porém  com  um  viés  de  análise  distinto,  a

abordagem  proposta  por  Jamison  (2017)  serve  de  exemplo  também  para  o

aprimoramento do desenvolvimento deste estudo.

O valor social da obra dentro de uma comunidade de leitores é, então, um

fator que auxilia a acrescer a popularidade de uma obra literária  fanfiction, o que

pode resultar no ganho de visibilidade que chame a atenção de editoras. Refletindo

a respeito das práticas de escrita literária que se desenvolvem e desdobram nesses

contextos, as plataformas de escrita e publicação, assim como a comunidade na

qual  o  autor  se  insere,  são  possíveis  indicativos  de  um  caminho  inicial  para  a

compreensão desses fenômenos complexos.

6.2 A FANFICTION NA INTERNET E A CULTURA DE FÃS

A internet e as tecnologias utilizadas para seu surgimento e instauração como

media possibilitaram, por meio das comunidades virtuais, uma série de interações

entre grupos diversos de indivíduos. O advento das comunidades virtuais situadas

no  ciberespaço  trouxe  às  interações  humanas  a  possibilidade  de  conexão  de

indivíduos  de  locais  distantes  em  um  espaço  disponível  pela  rede  de  internet

(LEMOS, 2007). 

As plataformas de postagens e interações são múltiplas e, nelas, a literatura

também possui o seu espaço. O indivíduo que se posiciona dentro do ciberespaço

como produtor  de  conteúdo está  colocando  sua  obra  à  possibilidade  pública  de

leitura, expondo para o mundo sua obra e seu trabalho enquanto autor. Porém, no

contexto de uma cibercultura emergente, na qual as relações entre indivíduos são

intermediadas por tecnologias digitais, o texto literário está fadado também à sua

determinação de acordo com os suportes utilizados, as plataformas de divulgação

selecionadas e interferências por parte de outros indivíduos.

Os  gêneros discursivos  escritos  que atravessam as postagens na internet

podem assumir características anteriormente não vistas no suporte impresso. No

caso  da  literatura,  a  multimodalidade  nas  obras  literárias  parece  ser  uma

característica por vezes empregada, misturando áudio, vídeo e escrita, como ocorre,

por exemplo, na literatura eletrônica (RÖSING; RETTENMAIER, 2011).

A  internet,  além  de  uma  aparente  revolução  nos  meios  de  produção  e

comercialização  das  obras  literárias,  também  trouxe  o  surgimento  de  gêneros
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recorrentes  e,  por  vezes,  exclusivos  da mídia,  além de algumas adaptações  de

outros já existentes. No campo da produção literária na internet, é possível perceber,

em muitos  casos,  a  mera  transposição  dos  textos  do  suporte  impresso  para  o

suporte digital, de modo que o gênero textual ou discursivo mantém-se o mesmo.

Pensar  em  gêneros  do  discurso,  na  perspectiva  apresentada  por  Bakhtin

(2003), é onsiderar que há nos gêneros de utilização corrente nas sociedades tanto

uma  influência  prévia  de  outros  discursos,  quanto  fatores  de  uso  social  que

caracterizam  e  direcionam  as  práticas  de  enunciação  e  materialização  dos

discursos.

No enunciado e no discurso, o aspecto social é parte da composição dessas

formas, e não somente um elemento externo que exerce influência sobre aquilo que

é dito.  Assim, o aspecto social  no discurso e no enunciado não é exterior,  mas

constituinte  das  práticas  da  língua  e  deve  ser  considerado  nas  ponderações  a

respeito dos gêneros discursivos e de seus usos.

Machado (1999, p. 237), ao tratar das interseções entre as ideias de língua,

enunciado,  e  discurso,  sob  a  definição  do  texto,  procura  resumir  as  relações

estabelecidas entre esses elementos da seguinte forma: “[...] todo texto é articulação

de discursos – língua que se manifesta nas enunciações concretas cujas formas são

determinadas  pelos  gêneros  discursivos”.  Portanto,  cada  texto  será

necessariamente  atravessado  por  discursos  dotados  dos  fatores  sociais  que

impactam a produção de enunciados, tanto naquilo que concerne discursos prévios,

quanto naquilo que estabelece a relação do falante com o meio que o cerca.

Aplicando esses conceitos às produções literárias na internet, pode-se inferir

que algumas delas, por seus valores sociais, constituem gêneros próprios, dada sua

especificidade de produção em contextos de interação e sociabilização limitados.

Nesse contexto, surgem novos gêneros, atrelados aos usos a serem feitos por parte

de uma comunidade virtual, por exemplo.

O gênero discursivo, conforme apresentado por Bakhtin (2003, p.  279),  se

define da seguinte forma: “tipos relativamente estáveis de enunciados produzidos

em esferas específicas de utilização da língua”. Ao pensar na presença dos gêneros

em determinadas esferas da interação social, Bakhtin (2003, p. 266) ainda afirma

que:  “uma  determinada  função  [...]  e  determinadas  condições  de  comunicação

discursiva, específicas de cada campo, geram determinados gêneros”.
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Desse  modo,  entende-se  que  as  funções  assumidas  por  algumas dessas

estruturas são também parte das particularidades que os diferenciam, pois é a partir

delas que se observa o funcionamento real da língua, por meio da materialização do

discurso. Segundo Rodrigues (2005, p. 167):

os  gêneros,  com  seus  propósitos  discursivos,  não  são  indiferentes  às
características da sua esfera, ou melhor, eles ‘as mostram’, Todo gênero
tem um conteúdo temático determinado: seu objeto discursivo e finalidade
discursiva,  sua orientação de sentido específica para com ele  e com os
outros participantes da interação.

Assim,  a  perspectiva  de  Bakhtin  (2003)  se  destaca  prioritariamente  por

considerar  também nos  gêneros  discursivos  suas  funções  sociais  e  a  influência

gerada pelo ambiente de interação que compõe o discurso. Em uma abordagem

socio-histórica  e  dialógica,  portanto,  consideram-se  tanto  as  questões  sociais  e

históricas na interpretação das formas discursivas, quanto os processos de interação

entre interlocutores que ocorrem em e por meio do discurso.

Ao refletir a respeito do tema, Rodrigues (2005) afirma que há a articulação

dos sentidos nos processos de interação. Isso significa que aquilo que está presente

nas  esferas  as  quais  um gênero  discursivo  pertence  também colabora  em sua

composição, pois o conteúdo temático que permeia as enunciações de um gênero é

também indício de seu funcionamento e das práticas de interação as quais serve

(RODRIGUES, 2005).

Portanto, na perspectiva apresentada pelo pensamento de Bakhtin (2003), os

gêneros discursivos são apresentados como formas de estabilidade relativa,  nas

quais os processos de significação estão diretamente relacionados aos contextos

sociais  de  inserção,  condicionados  por  atravessamentos  e  valores  ideológicos  e

manifestados pela composição, pelo tema e pelo estilo.

No  espaço  das  comunidades  virtuais,  com  a  possibilidade  de  interação

aumentada pela velocidade da internet, o surgimento de novos gêneros discursivos

–  ou  a  adaptação  de  gêneros  já  existentes  –  ocorre  como  forma  de  suprir  as

necessidades de socialização e interação de grupos específicos. Entre os gêneros

discursivos que passaram a ser empregados de forma mais ampla com a expansão

das redes de internet está a fanfiction.

A fanfiction, de acordo com Azzari e Custódio (2014, p. 74), caracteriza-se por

ser “[...] uma história escrita por fãs, a partir de um livro, quadrinhos, animê, filme ou
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série de TV. Fanfics podem ainda ser inspiradas em bandas ou atores favoritos”. O

desenvolvimento dessas narrativas é comumente atrelado à produção no ambiente

online,  como  blogs  e  plataformas  de  postagem  exclusivas  para  compilação  e

divulgação de obras do gênero discursivo.

Uma vez que a narrativa pode também se construir por meio da interação,

faz-se  necessário  investigar  as  motivações  que  levam  leitores  e  autores  a  se

engajarem  nesse  tipo  de  prática  escrita.  Segundo  Lemos  (2007),  os  interesses

comuns de um grupo de indivíduos podem culminar na existência das comunidades

virtuais eletrônicas.

A fanfiction demonstra ser, então, possivelmente um gênero discursivo não

somente preso à ideia de produzir textos ficcionais, mas também um discurso que

possua valor  dentro de uma comunidade de fãs,  que estabelece comunicação e

processos de interação, por meio de textos literários dessa espécie.

Isso significa que o processo de escrita desse gênero pode estar também

atrelado ao processo de postagem em uma comunidade virtual dedicada a grupos

de fãs dedicadas a um produto cultural,  seja  pela  necessidade de se  expressar

relevância,  estabelecer  comunicação  ou  simplesmente  produzir  conteúdo

relacionado a um produto de entretenimento.

A  fanfiction,  como  fenômeno  predominantemente  localizado  no  ambiente

virtual, tem presença recorrente no campo das comunidades de fãs, nas quais se

conceitua também como forma de comunicação entre indivíduos que gostam de um

conjunto de produtos da indústria cultural com mesmo apelo. Em convergência com

a fundamentação apresentada nos capítulos anteriores, observa-se nas  fanfictions

inspiradas em livros a suposição de uma preferência por obras literárias da literatura

de entretenimento (PAES, 1990), produtos de ampla comercialização nos moldes da

indústria cultural. Do mesmo modo, Eco (1991a, p. 81) afirma que:

o prazer da narração, como já vimos alhures é proporcionado pelo retorno
ao já conhecido – retorno cíclico que se verifica seja no interior da própria
obra narrativa seja no interior de uma série de obras narrativas, num jogo de
cúmplices chamadas de um romance para outro.

Neves (2014),  a  respeito  da escrita  literária  no ciberespaço,  afirma que a

internet é um meio propício para o desenvolvimento de formas híbridas de escrita

literária. Como a fanfiction é comumente publicada em ambiente virtual; a utilização
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dos hiperlinks é abrangente. Links que levam a músicas, vídeos e outros materiais

externos ao corpo do texto,  auxiliam o leitor  na construção dos significados dos

enunciados  e  são  uma  realidade  recorrente  nos  textos  do  gênero  discursivo

fanfiction.

Nota-se que há uma presença considerável  de enunciados compostos por

meio de relações com discursos anteriores, oriundos dos livros ou filmes dos quais a

inspiração da fanfiction provém. Os elementos que permanecem da narrativa original

nas  fanfictions  podem  variar,  mas  servem  para  preservar,  até  certo  ponto,

características temáticas da narrativa prévia. Os personagens da obra original, por

exemplo, são comumente transferidos para o universo da fanfiction.

Com a liberdade de alteração do discurso original atribuída ao autor desse

gênero, no entanto, personagens podem assumir outras características, permitindo

que  as  narrativas  dessa  espécie  tomem  rumos  distintos  da  narrativa  que

previamente  os  inspirou.  Na fanfiction, dimensão  temática  da  narrativa  está

necessariamente  atrelada  a  um  texto  prévio  que,  por  meio  de  personagens,

ambientação, elementos do enredo e outros artifícios das formas ficcionais.

A ideia principal a respeito do tema é a de que, no campo da  fanfiction, a

aproximação da narrativa original precisa ocorrer de alguma forma, para que o leitor

consiga produzir as inferências necessárias entre os dois universos: o universo da

primeira obra, que serviu de inspiração, precisa ter alguma relação com o universo

da segunda obra, na qual ocorrem outros fatos narrados pelo autor que é fã.

Entretanto, isso não implica a perda de liberdade do autor, que, munido dos

elementos correspondentes à obra de qual parte a inspiração, tem a autonomia de

alterá-los e modificá-los da forma que preferir para a elaboração do texto.

Já na dimensão social,  o  estabelecimento  da  fanfiction  como um possível

gênero discursivo pode ser compreendido inicialmente a partir  dos ambientes de

publicação.  Uma das características que destacam a  fanfiction  é o suporte.  Nas

discussões a respeito das comunidades virtuais, sobretudo com a fundamentação

teórica  baseada  nas  ideias  de  Lemos  (2007),  mostrou-se  que  as  comunidades

virtuais podem servir como local de interação entre aqueles que têm interesses em

comum.

No espaço das comunidades virtuais, a  fanfiction  se estabelece a partir da

interação entre escritor e leitor. Uma vez que a postagem dos capítulos da obra é
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comumente progressiva, ou seja, não ocorre todo de uma única vez, os comentários

dos leitores podem levantar sugestões e alterar também o rumo da história contada.

A fanfiction é um gênero discursivo de manifestação majoritariamente escrita,

comumente  vinculado  à  internet.  Na  dimensão social  do  texto,  os  processos  de

escrita  do  gênero  discursivo  fanfiction  são  atravessados  pelos  processos  de

interação  direta  e  engajamento  entre  fãs,  escritores  e  leitores.  Essa  é  uma

característica  que  a  diferencia  os  processos  de  interação  nas  plataformas  de

publicação dessas narrativas, algo que não ocorre, por exemplo, no livro impresso

como suporte. Os gêneros literários geralmente publicados em suportes como livros

impressos e e-books são diferentes da fanfiction, e a razão principal para tal consiste

no fato de que a fanfiction se encontra em uma esfera social distinta.

No caso da fanfiction, percebe-se que a construção e a publicação do texto

estão  necessariamente  vinculadas  à  atividade  de  fãs  nas  comunidades  virtuais,

tanto  nos  processos  de  escrita,  quanto  na  recepção  feita  por  leitores  que

compartilham o interesse pelo universo criado pela obra original, diferente daquilo

que se observa em outros gêneros discursivos da literatura.

A fanfiction  está necessariamente a favor dos interesses dos grupos de fãs,

aos quais se propõe entregar  um texto literário  que possibilite  a  interação entre

indivíduos que compartilham o mesmo interesse por determinada obra da indústria

cultural ou que simplesmente procuram acrescentar valor a uma obra já existente

por meio de produções alternativas do mesmo enredo.

Uma vez que obras que pertencem à literatura de entretenimento são tidas

como produtos  culturais  de  comercialização em massa (PAES,  1990),  e  que as

fanfictions comumente  derivam de  obras  com tais  características,  a  similaridade

dessas narrativas impacta as dinâmicas do mercado editorial de forma profunda.

Quando se pensa no gênero discursivo fanfiction como uma tecnologia que se

dispõe aos processos de interação entre fãs de um determinado produto cultural,

essa forma escrita torna-se vulnerável aos interesses de uma indústria cultural que

procura  a  repetição  de  sucessos  já  consolidados  a  partir  de  produtos

comercializados sobre um novo título ou abordagem.

A  comercialização  do  produto  fanfiction como  uma  narrativa  original,

geralmente  transformada  em algum dos  gêneros  que  pertencem à  literatura  de

entretenimento  (PAES,  1990),  pode  então  ocorrer  a  partir  da  apropriação  dessa

tecnologia por parte do mercado editorial. Com a migração de suporte, o texto da
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fanfiction ganha um uso relacionado à comercialização, se desfazendo de seu uso

anterior  como  tecnologia  que  possibilitaria  a  interação  entre  fãs  de  um mesmo

produto cultural.

A fanfiction é, possivelmente, uma espécie de gênero discursivo distinto dos

comumente  associados  à  literatura.  Ao  funcionar  como  tecnologia  utilizada  na

comunicação e informação entre comunidades virtuais de fãs, a fanfiction surge e se

consolida, sobretudo, nos processos de interação entre indivíduos que compõem a

mesma esfera social e que compartilham o interesse por uma obra.

Quando  seu  uso  é  alterado,  a  fanfiction é  tomada  pelos  interesses  do

mercado editorial, aos quais passa a responder tal como a obra literária originária. A

apropriação da  fanfiction pelo mercado editorial causa estranhamento no processo

de identificação da narrativa com esse gênero discursivo, de modo que adaptação

da narrativa anteriormente dedicada à comunicação entre fãs desestabiliza o gênero

fanfiction por meio da mudança de suporte, impedimento da interação e rigidez na

composição.

O mundo da internet é, para a literatura, a constituição de um novo horizonte

de possibilidades. Seja na maleabilidade dos processos de escrita do texto literário,

que  encontra,  por  exemplo,  a  possibilidade  de  construção  de  textos  de  autoria

coletiva de modo bastante dinâmico, tal como acontece com ferramentas como o

Google  Docs,  ou  no  estabelecimento  de  relações  mais  diretas  entre  autores  e

leitores por  processos interativos de maior  rapidez quando em comparação com

processos como o da carta do leitor, coluna presente em alguns jornais, tal como já

apontava Benjamin (2000) na década de 30 do século XX.

Um autor,  ao  publicar  uma obra  baseada  em outra  está,  de  certo  modo,

continuando uma tradição e admitindo explicitamente sua inspiração no autor que o

antecede. A influência do estabelecimento de uma tradição como essa pode alçar

obras antes esquecidas ou com pouca visibilidade a novos estados, relocando-as ao

mercado.

6.3 ALGUMAS ESPECIFICAÇÕES SOBRE FANFICTION

É uma característica da internet a existência de uma possível uniformidade de

acesso às possibilidades de publicação por parte dos indivíduos que dela participam

(POE, 2011). Esse aspecto reflete na organização das comunidades virtuais, nas
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quais  os  participantes  podem assumir  o  papel  de  autores  ao  fazer  uso  da  sua

liberdade de escrever e publicar dentro da comunidade.

Em comparação à literatura em meio impresso, na qual a publicação de livros

pode  se  apresentar  de  maneira  mais  restrita,  sendo  mediada  sobretudo  pelas

editoras e pelo interesse de um mercado editorial mais concentrado, que regula o

trânsito  de  publicações  autorais  que  vão  parar  nas  livrarias,  na  internet  as

possibilidades de participação dos indivíduos antes silenciados pelas escolhas do

mercado são ampliadas.

O exemplo de Benjamin (2000) sobre a participação dos leitores nos jornais

também  pode  ser  aplicada  à  ideia  de  publicação  via  internet:  sem  que

necessariamente  haja  a  intermediação  de  uma editora,  espaços  como os  blogs

permitem  que  indivíduos  que  até  então  se  comportavam  apenas  como  leitores

possam  também  se  tornar  autores  ao  publicarem  seus  próprios  textos  em  um

espaço próprio.

Desse modo, o poder de interação e comunicação é, na internet, ampliado

para grupos antes não contemplados em outros meios de comunicação. Para Lemos

(2007,  p.  87):  “o  ciberespaço cria  um mundo operante,  [...]  permitindo colocar  o

poder de emissão nas mãos de uma cultura jovem, tribal, gregária, que vai produzir

informação, agregar ruídos e colagens, jogar excesso ao sistema”.

Tomando sites como blogs ou sites de redes sociais como objetos dos pontos

seguintes das discussões desse capítulo, o caminho trilhado será da tentativa de

compreensão efetiva da produção literária que surge nesses espaços e suportes.

Ainda que focada somente na abordagem teórica e baseada em dados do fenômeno

da esfera literária dentro da internet, essa etapa do estudo se mostra extremamente

necessária  para  que  a  discussão  efetiva  dos  objetos  de  estudo  possa  ser  bem

fundamentada e propriamente discutida.

A efetivação da literatura  gerada em comunidades virtuais  pelas  redes de

contato  entre  indivíduos  que  atuam na  internet,  no  entanto,  acontece  de  modo

concreto por meio das plataformas de publicação disponíveis àqueles que desejam

escrever ou simplesmente publicar aquilo que já escreveram.

Essas concentrações de obras literárias em plataformas, além de viabilizarem

a presença da literatura nas redes, podem, a depender da situação, aumentar as

chances  de  visibilidade  de  determinada  obra  ao  reunir  autores  e  leitores  que

compartilhem interesses em comum em comunidades virtuais. Em outros casos, a
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simples  existência  de  redes  de  contato,  sem  que  haja  necessariamente  uma

organização em comunidades virtuais determinadas por interesses próximos, pode

também ser efetiva para a divulgação de uma obra. São inúmeras as possibilidades

de escrita e compartilhamento na internet.

De acordo com Neves (2014), o espaço propiciado pela internet resulta no

surgimento  e  hibridização  de  outras  formas  de  escrita  literária,  que  impactam o

cânone e  instauram modos de reinvenção da literatura.  A emergência de outras

vozes  na  literatura,  antes  suprimidas  pelo  acesso  mais  restrito  aos  meios  de

publicação de obras, é possibilitada na internet por meio das formas de produção

independentes.  Tais  processos  se  constituem  em  diversas  formas,  desde  a

disponibilização ou construção de livros nas plataformas online, até a presença de

formas escritas como a fanfiction (NEVES, 2014).

Dentre algumas das plataformas mais populares, o blog parece ser uma das

mais imediatas opções para se iniciar a publicação de textos literários na internet,

dada  sua  praticidade  e  também  facilidade,  uma  vez  que  as  habilidades  de

programação  muitas  vezes  não  são  necessárias  em  decorrência  da  interface

simplificada do site provedor.  A respeito das relações entre internet e o surgimento

dos blogs, Poe (2011, p. 167) afirma que:

in the late 1990s, some impatient programmers with a lot to say invented
tools that allowed them to edit web pages quickly and easily. Thus was the
Blog  born,  and  with  it  the  flood  of  read/write  web  pages  that  are  now
ubiquitous on the Web13.

O potencial interativo entre leitor e autor está possivelmente concentrado na

seção de comentários de um site. Ao criar uma publicação, o autor que permite a

existência  de  uma  caixa  de  comentários  permite  que  seu  leitor  possa  opinar  –

positivamente  ou negativamente  –  a  respeito  daquilo  que lê.  Enquanto  a  leitura

simples  pode  ser  considerada  interação,  a  interferência  do  leitor  também  é

característica desse tipo de relação.

É, pois, essa interação entre autor e leitor de modo mais direto que acaba por

surtir um efeito mais direto em uma hipotética produção literária concentrada em um

blog. Ao, por exemplo, postar um texto seu em um blog pessoal  e receber uma

13 “no final da década de 1990, alguns programadores impacientes e com muitas coisas para dizer
inventaram ferramentas que os permitiram editar  páginas da web de modo fácil  e  rápido.  Assim
nasceu  o  blog,  e  com ele  uma  enxurrada  de  páginas  de  leitura/escrita  da  web  que  agora  são
onipresentes na internet” (POE, 2011, p. 167). Tradução nossa.
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crítica positiva ou negativa de um de seus leitores,  o rumo de seu processo de

escrita pode sofrer alterações, sobretudo se as postagens pressupõem algum tipo

de continuidade, semelhante àquela encontrada em capítulos de um livro.

Outra alternativa de publicação, essa voltada mais à publicação de obras no

estilo  fanfiction são os sites especializados nesse tipo de obra literária (AZZARI;

CUSTÓDIO, 2014). Desde o surgimento do gênero, uma infinidade de sites têm se

mantido ativos, nos quais comunidades virtuais dedicadas à determinadas obras da

cultura  pop  –  sejam  elas  livros,  filmes  ou  outras  expressões  artísticas  –  são

alimentadas pelos textos escritos por uma série de fãs.

Depois da publicação online, o sucesso de uma obra literária na internet pode

ocorrer  de  diversas  formas.  Para  compreender  essas  maneiras,  no  entanto,  é

importante  olhar  para  os  pressupostos  de  construção  das  comunidades  virtuais.

Nessa  equação,  é  necessário  que  esteja  sendo  considerada  a  questão  das

comunidades  virtuais,  nas  quais  as  trocas  realizadas  por  indivíduos  ajudam  a

constituir  uma  espécie  de  valor  social  que  pode  ser  atribuído  aos  objetos  ali

produzidos.

Por  exemplo,  a  simples  publicação  de  uma  imagem  em  um  fórum,

dependendo de uma série de fatores, tais como por que ela foi postada, o contexto

de postagem e a  qualidade de imagem, podem acarretar  uma espécie  de  valor

social  para  aquele  grupo  em específico  que  se  aglomera  naquele  tópico  e  que

compartilha, além de um propósito comum, conhecimentos anteriores.

O valor social da obra, sob esse aspecto, é potencializado pelo valor gerado

diante de uma comunidade situada no ambiente virtual. Ao se publicar, por exemplo,

capítulos de uma obra literária original em um blog pessoal, o engajamento gerado

com um público leitor pode ou não alçar essa obra à posição de sucesso dentro

daquele pequeno circulo de leitores. Uma vez que a rede se constrói, de acordo com

Recuero (2011) pelos nós – os quais são, na realidade, atores –, a expansão do

sucesso de uma obra no ciberespaço pode ocorrer a partir de sua transmissão para

outros nós dessa interminável rede.

Isso implica o fato de que a organização social de indivíduos no ciberespaço,

incentivados  por  algum  tipo  de  interesse  em  comum,  possivelmente  o  trabalho

escrito de um autor, a temática por ele abordada ou algo semelhante, condiciona o

surgimento e a propagação de uma obra literária e pode, ou não, gerar uma legião

de fãs fiéis atrelados ao trabalho desse autor.
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Retomando a questão do artista na modernidade, sobretudo na perspectiva

apresentada por Lipovestky e Serroy (2015), entende-se que o autor, também como

artista, está submetido a relações de poder que envolvem uma indústria que visa ao

lucro, e também seus desejos de, por meio de algum modo, conseguir fazer parte

dela. Dessa forma, há certa atratividade para o artista independente nessa proposta

de passagem para o outro lado: o das editoras.

É  assim,  com uma  comunidade  de  leitores  que  ajuda  a  propagar  a  obra

literária,  ou até mesmo com o olho atento de um leitor  experiente que enxergue

algum potencial de publicação naquilo que está sendo escrito, que se estabelece um

dos principais meios de se atestar a efetividade da visibilidade e da popularidade de

determinada obra ou artirsta na internet.

Conforme buscou-se discorrer neste capítulo, o papel da literatura na internet

como elemento essencialmente social transpõe as barreiras do suporte. O que pode

ter início como uma produção amadora situada em um blog de pequeno porte no

ciberespaço, pode, posteriormente, ganhar outras dimensões.

Com isso se relaciona diretamente os aspectos primordiais do contexto no

qual essa produção literária se insere quanto aos aspectos relacionados ao mercado

artístico do século XXI. O mercado das artes contemporâneo, como Lipovestky e

Serroy  (2015)  destacam,  é  baseado  nos  valores  de  uma  sociedade  que  visa  a

comercialização  da  arte.  Por  isso,  a  possibilidade  de  se  obter  lucro  a  partir  da

publicação de uma obra literária caracteriza uma dinâmica comum frente aos fatores

que hoje determinam a disseminação da literatura.

O  surgimento  de  uma  cena  independente  impulsionada  pela  liberdade

promovida pela internet na publicação e compartilhamento de produtos da escrita

literária, parece, inicialmente, subverter as relações estabelecidas tendo como fim o

lucro. Porém, como será abordado no capítulo seguinte, a internet pode servir, na

realidade, como um palco para a divulgação do trabalho de um artista, que pode vir

a atingir o mercado do entretenimento tradicional.

Como visto neste capítulo, o livro é, na realidade, uma legitimação da obra,

uma transformação da posição de manifestação literária  para  a  de efetivamente

literatura (CANDIDO, 2013). Para o autor que consegue migrar da informalidade das

publicações de seu blog ou de postagens em sites específicos para esse tipo de

compartilhamento,  o  livro  impresso  e  o  e-book  parecem  constituir  suportes  de

divulgação de seu trabalho mais consistentes e prestigiados.
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7 ESTUDOS DE CASO: EXEMPLOS DAS NEGOCIAÇÕES ENTRE MERCADO E

CENÁRIO INDEPENDENTE

A transferência de suporte de obras literárias criadas de modo independente

na internet e frequentemente atreladas a um público leitor de nicho, localizado em

uma comunidade virtual,  conceito  a respeito  das aglomerações de indivíduos no

ciberespaço que é sustentado aqui por Lemos (2007), é, conforme já mencionado, o

tema ao redor do qual orbita o objeto de estudo selecionado como um dos possíveis

caminhos de obtenção de uma resposta ao problema de pesquisa estipulado para o

desenvolvimento deste trabalho.

A presença da fanfiction nas comunidades virtuais se mostra comum ao incluir

com frequência os principais lançamentos literários ou cinematográficos da cultura

pop.  Considerando  a  popularidade  de  certos  produtos  culturais,  a  criação  das

comunidades virtuais, aqui sustentadas pelo conceito de Lemos (2007), se dá de

modo  orgânico,  impulsionado  pelo  trabalho  de  comunicação  e  divulgação  que

transpõe o simples uso de mídias tradicionais como a televisão.

Observar o ganho de popularidade de determinada obra e sua ascensão no

campo  da  cultura  pop  implica  a  observação  também  das  relações  sociais  que

permeiam sua mudança de status. As obras da literatura de entretenimento (PAES,

1990) no formato impresso que têm sua publicação expandida para o campo da

internet comumente contam com a presença de comunidades fiéis de leitores e fãs

que alimentam plataformas com conteúdos relacionados ao imaginário dessa obra. A

criação e compartilhamento desses materiais serve, assim, para que a comunidade

seja alimentada com conteúdos relevantes para os interesses daquele grupo em

específico. Dentre esses produtos, está a fanfiction.

O surgimento de narrativas atreladas ao gênero  fanfiction, no entanto, pode

incitar  o  interesse  do  mercado  editorial  a  partir  da  relevância  da  obra  em  um

contexto de trocas sociais entre indivíduos consumidores de outras obras da cultura

pop que já tenham atingido certo sucesso comercial.

 A propensão ao sucesso comercial de uma obra literária é um impulso para

que uma fanfiction baseada nela possa dar indícios de uma possível rentabilidade na

sua transposição para as mãos de uma editora. Conforme já abordado, pode-se

entender que essa relação possa ser benéfica tanto para a editora, que encontra em

uma obra  já  disseminada  em um grupo  específico  de  indivíduos  um indício  de
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rentabilidade,  quanto  para  o  autor,  que,  a  partir  de  sua  união  com  o  mercado

editorial, tem a possibilidade de impulsionar sua carreira e adquirir certa fama.

As relações de convergência e divergência entre mercado editorial e autores

independentes  estão,  portanto,  no  cerne  das  discussões  deste  estudo.  Como

exemplo dessas relações, busca-se explicar as formas pelas quais a mudança de

suporte da fanfiction ocorre.

Assim, o intuito de desenvolver estudos de caso a respeito desse fenômeno

está embasado na necessidade de unir tanto as conclusões obtidas a partir de um

levantamento  das  obras  que  trocaram  de  suporte  e  que  constumavam  ser

fanfictions, quanto as percepções obtidas a partir de um breve olhar a respeito do

funcionamento das dinâmicas do ciberespaço nos capítulos anteriores.

O aprofundamento da análise em alguns casos específicos da transposição

de obras, a ser realizado a seguir, permite uma aproximação inicial do fenômeno

estudado, de modo a buscar exemplificar as relações que permeiam a construção de

uma  obra  literária  pelo  mercado  editorial  derivada  de  uma  produzida  de  modo

independente em uma comunidade de fãs pelo gênero fanfiction.

Para o desenvolvimento desta etapa, optou-se pela elaboração de estudos de

caso  focados  em  grupos  com  temáticas  de  grande  recorrência  no  fenômeno

explorado.  O  primeiro  estudo  de  caso  tem foco  em obras  literárias  atreladas  à

literatura  de  apelo  popular  por  meio  de  narrativas  comumente  sustentadas  por

formações de laços amorosos entre personagens. Nessas obras, será explorado o

estabelecimento de um ciclo de publicações no mercado editorial da literatura de

entretenimento que é atravessado pela internet em muitos aspectos.

No segundo  estudo  de caso,  estão as  obras atreladas  ao  imaginário  das

narrativas de heróis. Nessas obras literárias, das quais se originam as  fanfictions,

está  a  ideia  do  herói  e  da  aventura  como  centrais  para  o  desenvolvimento  da

narrativa,  que  muitas  vezes  é  impulsionada  pelo  mercado  cinematográfico  que

também se insere no campo do entretenimento popular. Nesse contexto, o processo

descritivo do objeto visa a compreender os modos pelos quais comunidades virtuais

influenciam o processo de publicação em editoras por parte de autores que antes só

compartilhavam seus trabalhos pela Internet.

Por fim, o último estudo de caso tem foco na interface entre literatura e jogos

eletrônicos. Com a ampliação do uso da internet e a extensão do mercado atrelado

aos jogos eletrônicos como forma de entretenimento, as obras literárias que replicam
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e  transformam o  conteúdo  presente  em jogos têm sido  comercializadas.  Nesse

estudo, a ideia é observar as formas pelas quais um produto cultural se adapta a

outras mídias e suportes para expansão de sua lucratividade, um processo também

atravessado pelas comunidades virtuais.

Desse modo, a seguir, serão introduzidos os estudos de caso, que trarão ao

trabalho mais  informações  e  evidências  a  respeito  dos  processos  envolvidos na

recorrência  do  fenômeno  de  transposição  da  obra  literária  produzida  de  modo

independente no campo da internet para o domínio do mercado editorial.

7.1  ESTUDO  DE  CASO  I:  OS  ASPECTOS  CÍCLICOS  DE  PRODUÇÃO  E

PUBLICAÇÃO NO MERCADO DA LITERATURA DE ENTRETENIMENTO

No mercado do entretenimento alguns padrões de consumo e fórmulas de

sucesso  tendem a ser  repetidos nos  processos  de  comercialização de  produtos

culturais  de  grande  apelo  ao  público  e  destinados  ao  consumo  de  um  grande

número de pessoas. No caso das obras literárias, de acordo com o que se discutiu

com base no conceito de literatura de entretenimento de Paes (1990), é reincidente

a replicação de determinados temas e estruturas nas obras literárias.

Na  grande  variedade  de  temas  trazidos  pela  oferta  das  prateleiras  das

livrarias,  alguns  temas  podem  aparecer  com  maior  frequência,  de  modo  que  a

ampliação  do  número  de  publicações  que  abordam  esses  temas  pode  ser  o

resultado do sucesso de uma obra específica ou de um conjunto de obras que trate

dessa temática. Com isso, a tendência é de que o mercado literário possa conseguir

sucessos comerciais  consecutivos,  pois  o  tema central  de uma obra ao qual  se

afeiçoa o público leitor pode aparecer também em outras obras literárias.

Benjamin (2000), ao discutir a ideia de aura na obra de arte, serve a este

estudo como modo de compreender esse fenômeno de replicação de moldes já

consagrados em uma arte como a literatura, considerando a redução de unicidade

em alguns aspectos ao autor que opta por um caminho já conhecido. Essa ideia

retoma o conceito apresentado por Eco (1991a), no qual o romance popular já está

alinhado às demandas de um público, que espera situações já vistas anteriormente.

Visto  sua  recorrência  naquilo  que  Eco  (1991a)  caracteriza  como romance

popular, essa não demonstra ser uma situação rara. Tomando como exemplo alguns

livros que abordam aspectos sobrenaturais em seu enredo, vários trazem um tema
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já  tradicional  e  conhecido  do  público  leitor,  pois  fazem  parte  de  histórias  que

atravessaram os séculos e que até hoje mantêm certa popularidade. Muitas obras

clássicas  mantêm-se  conhecidas  do  público  geral  e  assim  suas  influências  na

aceitação  de  livros  recém-publicados  acontecem  também  pela  repercussão  do

tratamento de um tema.

O  aspecto  da  continuidade  de  uma  temática  por  diversas  obras,  ou  até

mesmo a  reincidência  cíclica  desses  temas  e  sua  replicação  sucessiva  em um

sistema de produção frequente de obras literárias, deve ser pensado, na literatura de

entretenimento,  por  um viés  de  aceitação  no  mercado,  que  acaba  por  envolver

diretamente a interação do público com a obra literária, uma vez que é por esse

grupo de indivíduos que esse tipo de estrutura é bem aceita (ECO, 1991a). 

Compreender  se  há,  por  parte  do  público  leitor,  uma  aceitação  da  obra

literária  e  de  como a  abordagem de determinados temas no texto trazem maior

sucesso comercial para aquele produto cultural, aborda um contingente de fatores

de difícil mapeamento, mas que pode ser ao menos parcialmente abordado para que

as  dinâmicas  de  aceitação  também  do  mercado  editorial,  que  procura  obras

rentáveis, possam ser exploradas e compreendidas.

Para tal, as tendências do mercado editorial (PAES, 1990), que mais atraem o

público, devem ser repensadas e estudadas. Também, nesse sentido, a aceitação de

determinados temas é cultural e varia a partir de aspectos referentes à inserção do

público leitor em um contexto social. Assim, o que é aceitável e atraente em uma

obra da literatura de entretenimento para um grupo de indivíduos, pode ser recebido

de maneira oposta por outro grupo.

Ao realizar um recorte que abarcasse um seleto número de tendências que

aparecem em obras literárias da literatura de entretenimento, as obras selecionadas

para a composição deste estudo de caso trazem temas que são replicados com

frequência  e  que,  pelo  sucesso  atingido  por  tais  obras,  muitos  outros  livros  de

temática semelhante puderam ser comercializados nas livrarias.

A abordagem da existência de certos aspectos nas temáticas dos livros que

constituem  tendências  de  mercado  é  um modo  de  perceber  de  que  forma  tais

tendências posteriormente serão favoráveis ou não à entrada de novos livros no

mercado, sobretudo aqueles que vêm da internet e são fruto de uma cultura de fãs,

o tipo de fenômeno explorado por este trabalho acadêmico. Tal aceitação depende,

em grande parte, do modo pelo qual o público percebe tal adequação, uma vez que
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o apelo popular da literatura de entretenimento está, em grande parte, inserido na

replicação desse tipo de estrutura (PAES, 1990), ainda que desse modo a aura da

obra,  apresentada por  Benjamin  (2000),  acabe  por  se  perder  para  outras  obras

anteriormente publicadas.

Há diversos aspectos  do enredo que podem ser  pontos  de replicação na

lógica exposta até então a respeito da literatura de entretenimento. Isso  também

está,  conforme dito,  submetido  tanto  aos aspectos  culturais  que atravessam um

grupo de indivíduos e tornam um aspecto na literatura mais ou menos passível de

atingir  sucesso,  quanto  a  outros  exemplos  que  já  possam  ter  transformado  tal

aspecto  em algo  familiar  para  o  público.  Como  uma  tendência  recorrentemente

submetida a esse processo está a abordagem de temáticas amorosas em livros da

literatura de entretenimento.

Esse trata-se de um tema frequente em todo o campo da literatura, mas que

será aqui pensado exclusivamente pela sua presença no mercado do entretenimento

da indústria cultural,  por sua possibilidade de replicação e por atingir,  em alguns

momentos, um grande sucesso comercial ao ser abordado em algumas obras. Em

alguns  momentos,  é  possível  até  mesmo  falar  sobre  boom  editorial  (JAMISON,

2017),  no  qual  obras  literárias  semelhantes  pela  abordagem do tema passam a

serem publicadas com frequência.

A aplicação desse conceito em uma obra literária, por exemplo, não implica

necessariamente na perda de sua originalidade. No entanto, sua aproximação de

modos já recorrentes e altamente replicáveis de abordagem do tema faz com que

ela se alie a modos já conhecidos e consagrados pelo público de tratamento do

tema. De certo modo, é a adoção de uma posição de apelo popular, com a qual o

público pode facilmente se identificar (PAES, 1990). E, por isso, a obra de arte se

aproxima do  público,  mas  seu  hic  et  nunc  tende  a  se  alterar  nesses  contextos

(BENJAMIN, 2000).

A ocorrência de narrativas voltadas aos relacionamentos amorosos no campo

da literatura tem, possivelmente, raízes em uma tradição romântica consolidada por

séculos de tratamento desse tema, o que resulta em familiaridade histórica entre o

público  leitor  e  a  temática.  Tendo  já  sido  vista  outras  vezes  em outros  livros  e

produtos culturais diversos em modos de tratamento do tema com frequência alta, o

amor como um tema na literatura de entretenimento se comporta como um tema

bem aceito em muitas culturas, compondo assim o enredo de diversos livros hoje.
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Partindo  da  ideia  de  explorar  o  modo  de  replicação  desse  e  de  outros

aspectos  presentes  em algumas das obras  da literatura  de entretenimento,  este

estudo de caso trará, a partir de algumas obras que possuem tal característica, uma

demonstração  de  como  a  internet  e  a  cultura  de  fãs  fazem  hoje  parte  desse

processo de replicação e continuidade de uma tradição que fortifica os sistemas do

mercado editorial da literatura de entretenimento.

Desse  modo,  é  possível  se  aproximar  dos  processos  de  transferência  de

obras para  o campo da publicação independente  na internet  para o domínio  do

mercado  editorial,  uma vez  que  a  apresentação  de  características  e  tendências

aceitas pelo público leitor pode ser um fator a tornar o processo de transferência

possível  e  facilitado,  transformando  a  obra  literária  em  produto  de  potencial

comercializável com a adoção de temas e estruturas já familiares.

O movimento inicial realizado neste estudo de caso é de compreender alguns

fatores  de  destaque  na  presença  de  determinadas  tendências  na  literatura  de

entretenimento e compreender de que modo tais elementos podem colaborar para o

movimento de inserção de autores e obras no circuito de publicação do mercado

editorial.  Desse  modo,  pretende-se  elaborar  hipóteses  a  respeito  do  apelo  que

algumas temáticas possuem diante de um público consumidor dos produtos literários

e como tais características promovem um crescimento de público via internet e de

que modo isso facilita a chegada às livrarias.

A abordagem do amor na literatura como uma tendência de temática presente

nos  processos  de  escrita,  a  ser  abordado  no  decorrer  da  exposição  das  obras

literárias sobre as quais se dedica este estudo de caso, é recorrente até hoje. Ainda

que se reconheça a importância dessa base historicamnte constituída de retratação

do tema hoje nos livros, este estudo se resume a apenas trabalhar com os pontos

visíveis na contemporaneidade, abstendo-se de se aprofundar nas raízes históricas

do tema em decorrência da complexidade das discussões que seriam estabelecidas

e que não refletem o propósito do trabalho.

Por fim, o tratamento de exemplos que se enquadrem no campo da presença

do mercado editorial  em seu processo de escrita e publicação será efetuado, de

forma  a  explorar  os  modos  pelos  quais  o  ciclo  de  transferência  de  suporte  e

publicação da obra literária se dá em cada um deles. Compreender possibilidades

nas  quais  se  manifestam  o  fenômeno  de  transposição  da  obra  do  campo  da

publicação independente  para  o  mercado  editorial,  acontecerá  em conjunto  com
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uma visão das influências que a internet tem no acesso do público a essas obras, na

consituição  de  núcleos  de  fãs  e  na  possibilidade  de  percepção  da  indústria  do

entretenimento a respeito de produtos de alta popularidade.

A elaboração e publicação de textos literários no ambiente virtual altera, de

certo modo, os procedimentos de aceitação do público que até então os processos

de escrita e publicação literárias pareciam preservar fora do campo da internet. No

caso  das  editoras,  receber  obras  literárias  produzidas  e  já  publicadas  de  forma

independente na intertet,  por exemplo, de certo modo já permite apresentar uma

simulação  da  aceitação  de  um  possível  público  a  partir  dos  indivíduos  que  se

concentram no ciberespaço e tiveram acesso à obra.

Este  estudo  de  caso  traz  como  uma  de  suas  primeiras  pressuposições,

portanto,  a  presença de temáticas mais ‘amigáveis’ frente aos leitores em obras

literárias  como  uma  realidade  disseminada  entre  escritores  inseridos  ou

influenciados pelo mercado editorial por uma necessidade comercial. Assim, cabe

lembrar que o domínio comercial do campo da literatura de entretenimento é de um

mercado  editorial  que  lida  frequentemente  com  interesses  econômicos  que

impulsionam as grandes vendas de algumas obras literária.

Porém, por vezes tais interesses financeiros são suprimidos a ponto de se

parecer com um espaço menos envolvido na obtenção de lucro, tal como aponta

Kellner (2001). Assim, a abordagem de algumas temáticas na literatura nem sempre

parece uma estratégia comercial, ainda que por vezes optar por alguns temas mais

populares e bem aceitos pelo público em detrimento de outros seja, na realidade,

uma forma de ampliar os lucros de venda de exemplares.

Retomando o pensamento de Paes (1990), a literatura de entretenimento se

caracteriza pela abordagem de temas com os quais o público geral já possui certa

familiaridade.  Desse  modo,  optar  pelo  tratamento  desses  temas  é,  para  muitas

editoras, uma aproximação da garantia de aceitação da obra e obtenção de algum

nível de sucesso na comercialização.

Como já  se  comentou,  uma das  temáticas  das  quais  se  vale  o  mercado

editorial para publicação de obras da literatura de entretenimento é o amor. Sua fácil

adequação a certos tipos de público leitor e a facilidade com a qual o tema é aceito

de modo geral,  parece fazer  desse um tema de recorrência tanto na escrita  de

autores que estão inseridos ou almejam estar na grande indústria da publicação,
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quanto em livros que editoras procuram para serem publicados no mercado editorial

da literatura de entretenimento.

Frequente também em outros tipos de literatura, a abordagem dessa temática

pode ser feita de diversas formas, muitas delas realizadas previamente por obras já

publicadas, algumas delas incansavelmente replicadas por produtos da cultura pop,

e  outras  ainda  por  serem  realizadas  por  obras  que  possivelmente  serão

reconhecidas  por  sua  originalidade  no  tratamento  de  um  tema  tão  amplo  e

facilmente suscetível a clichês.

A  adoção  de  certas  tendências  no  caso  de  enredo,  construção  de

personagens ou temas é, portanto, um ponto importante para que a inserção da obra

no mercado do entretenimento seja de grande sucesso, pois ressoa diretamente no

apelo da obra frente ao público (PAES, 1990).

Adiante,  serão  exploradas  algumas  dessas  situações,  sob  o  viés  de

compreensão de como algumas características auxiliaram a impulsionar obras para

o sucesso, ampliaram as chances de publicação ou passaram a ser adotadas por

autores que compõem um circuito de escrita às margens do domínio das grandes

editoras, das quais muitos ainda almejam ser parte.

Esta  tentativa  de  exploração  do  tema,  no  entanto,  também tem foco  em

situações nas quais a internet foi essencial para que tais aspectos pudessem ser

vistos e aceitos pelo público, além de também servir de espaço para que autores e

leitores pudessem interagir  em comunidade,  de  modo a facilitar  a  percepção da

indústria do entretenimento diante do que é bem aceito.

Para prosseguir com as discussões a respeito dos aspectos que se repetem

na  literatura  de  entretenimento  e  explorar  os  modos  pelos  quais  a  internet  tem

influência nisso, este estudo de caso parte da reflexão a respeito da situação do

autor no mercado de entretenimento e os empecilhos na inserção da sua obra no

mercado, de forma a destacar como a adoção de certos aspectos no enredo de

certas obras literárias pode facilitar ou complicar a aceitação de uma obra por parte

das editoras.

A inserção  de  um autor  de  literatura  no  mercado  do  entretenimento  abre

possibilidades tanto para uma caminhada rumo ao reconhecimento (LIPOVETSKY;

SERROY,  2015),  quanto  um retorno  financeiro  mais  consistente,  ainda  que  tais

resultados  sejam raros.  Conforme se  comentou,  o  retorno  do  artista  às  classes

proletárias, como apresentado por Berman (1986), muda a relação do produtor com
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a arte, que precisa ser comercializada como forma de sobrevivência pela associação

ao mercado.  

Os indícios da necessidade de aproximação do artista  e do  mercado têm

reflexo na ideia de um foco bastante presente no desempenho comercial da obra

(LIPOVETSKY;  SERROY,  2015).  A possibilidade  de  atingir  números  de  vendas

maiores, amplificados pelo poder de publicação e disseminação da obra possuídos

por uma indústria de séculos de tradição, tornam a publicação independente por

vezes uma alternativa  menos rentável  financeiramente,  uma opção difícil  para  o

artista que pensa em viver da sua arte. Assim, nas relações entre mercado editorial

e  artista  há,  além  de  um  acréscimo  na  visibilidade  e  possibilidade  de  atingir

popularidade  por  parte  da  obra,  a  transformação  do  próprio  artista  em  produto

(COMPAGNON, 1996).

A opção pelo caminho da literatura do mercado editorial, no entanto, também

acarreta a perda de autonomia do artista em alguns aspectos da publicação. Tanto

para  que  o  autor  de  uma  obra  alcance  o  estrelato,  quanto  para  que  se  tenha

consumo da sua obra literária, é preciso a cooperação e o consumo de uma grande

quantidade de leitores da obra literária, que estarão engajados com as propostas do

projeto  comercializado  nas  livrarias,  assim  como  a  adoção  de  estratégias  de

mercado que modificam em partes a obra literária.

Considerando as  tentativas  de tornar  o  acesso e  o consumo a  uma obra

literária  abrangentes  ao público  geral  no  caso da literatura de entretenimento,  o

mercado editorial  procura,  muitas vezes,  indivíduos que se comportem de modo

além de simples leitores: espera-se encontrar, assim, fãs dos livros publicados, que

mantenham recorrente a presença da obra literária em locais como a internet.

Para serem finalmente iniciadas as discussões sobre um objeto neste estudo

de caso,  a  primeira  obra  a  ser  trazida ao debate  é  justamente  uma na qual  os

leitores são, muitas vezes, tidos como fãs por sua relação próxima com a obra, de

modo  a  gerar  outros  produtos  relacionados  à  obra  literária  que  a  tornaram um

fenômeno de vendas que aqueceu tanto  o mercado editorial,  quanto  o mercado

cinematográfico.

O  alcance  da  divulgação  midiática  da Saga  Crepúsculo e  a  presença

frequente de conteúdos relacionados às obras que a compõem por certo período de

tempo fizeram de Meyer (2008) uma autora que teve, logo em seu primeiro livro

publicado, um grande sucesso de vendas.
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As quatro obras que compõem a série de livros abordam uma história focada

em  um  romance  adolescente  com  temas  vampirescos,  duas  temáticas  que

atravessam todos os livros que compõem a saga (MEYER, 2008). A narrativa de

Meyer  (2008)  é  aqui  abordada  como  um  exemplo  muito  evidente  de  sucesso

comercial e, principalmente, de fenômeno social e cultural no campo da literatura de

entretenimento. 

Os números obtidos com a comercialização dos livros de Meyer (2008) são

notáveis. De acordo com Fontenot (2017), o último dos livros da saga, denominado

Amanhecer,  vendeu nas primeiras horas mais de um milhão de exemplares.  Tal

número foi acrescido de outros exemplares vendidos posteriormente, que auxiliaram

a completar  um total  de seis  milhões até  o final  do  ano de publicação da obra

(FONTENOT, 2017).

Em  2011,  as  estatísticas  apontavam  que  a  saga  de  Meyer  (2008)  havia

vendido em torno de cem milhões de exemplares (TELEGRAPH, 2011). Também de

acordo com o jornal britânco Telegraph (2011), os livros de Meyer (2008) passaram

quase 240 semanas na lista de livros mais vendidos na categoria Children’s Series

Books da lista de bestsellers no jornal The New York Times.

O  bom  desempenho  em  vendas  da Saga  Crepúsculo  tomou  grandes

proporções, a ponto de conseguir alavancar a carreira de Meyer (2008) a posições

influentes  como  autora,  que  só  teve  sua  estreia  no  campo  da  literatura  com a

publicação da série de livros mencionada. De acordo com o jornal Telegraph (2011),

o contrato de publicação de três livros com a editora foi de 750 mil dólares.

Como uma primeira hipótese, pode-se deduzir que tais números são também

resultado da criação de uma sólida relação com uma comunidade de fãs, que tanto

aprecia a obra, quanto questiona os caminhos tomados pela autora na composição

da narrativa a ponto de criarem suas próprias versões e respostas ao livro por meio

das fanfictions, como relata Fontenot (2017).

As dificuldades de publicação e comercialização de obras literárias tornam

para muitos autores difícil conceber a possibilidade de obter uma renda que leve a

patrimônio dessas proporções somente com a publicação de sua obra. Os escritores

que  conseguem  alcançar  muitos  públicos  são,  frequentemente,  aqueles  que

aceitaram adentrar  o  campo de controle  do  mercado  editorial,  caminhando  para

entrar nas prioridades das editoras e tornando-se mais propensas a conseguirem
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reproduzir, em menor escala, feitos como o de Meyer (2008) e de outros autores

precedentes.

As sete rejeições recebidas por Meyer (2019) a sua obra, das quais a autora

afirma não guardar ressentimentos, até de sua eventual aceitação por uma editora e

publicação, no entanto, são um exemplo claro da difícil inserção do autor estreante

em um mercado já consolidado.

Uma vez que o campo da edição e publicação literárias já possui seus modos

de  atuação,  é  difícil  ultrapassar  as  barreiras  que  dividem  indivíduos  sem

recomendações ou provas do seu sucesso e um mercado que espera resultados

imediatos para comercialização de obras em grande escala e para o grande público.

A inserção no mercado é complexa, mas necessária ao artista  que depende dessa

associação  com  esse  sistema  como  forma  de  renda  após  o  processo  de

dessacralização da arte (COMPAGNON, 1996).

Do mesmo modo que a negociação entre a posição de artista independente e

artista submetido aos interesses do mercado é difícil, para as editoras, é também

uma tarefa complexa conseguir identificar potenciais sucessos como foram os livros

de Meyer (2008). O trabalho realizado por editores na seleção de autores precisa ser

minucioso  mas  nem  sempre  traz  resultados  esperados,  em  razão  de  uma

combinação de fatores que parece, em certos casos, responsável por sucessos de

grandes proporções como o de Meyer (2008). Apesar dessas adversidades, a saga

de estreia de Meyer (2008) conseguiu, desde sua publicação, ótimos resultados de

vendas e a expansão da publicação que, conforme comentado, chegam aos cem

milhões de exemplares vendidos (TELEGRAPH, 2011).

A impossibilidade de  adentrar  facilmente  o  mercado editorial  para  autores

novatos, tal  como era Meyer (2008) no período das tentativas de publicação dos

primeiros livros aponta, então, para um  mercado editoral consolidado e precavido

em relação às obras a serem acolhidas. Também, o consequente sucesso atingido

por Crepúsculo de Meyer (2008) indica uma possível imprevisibilidade com a qual se

convive nessa cena do entretenimento, pois a busca pelo lucro com a apropriação

do objeto literário como mercadoria não possui  uma fórmula determinada para o

alcance do sucesso.

Com Meyer (2008), a rejeição da obra aparece como uma comprovação da

dificuldade do mapeamento de potenciais obras de sucesso frente ao público ou

diante da crítica. Porém, para diminuir a instabilidade do processo de seleção de
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obras  e  autores,  o  mercado  do  entretenimento,  no  caso  da  literatura,  tem  a

necessidade de se apoiar em pistas que possam apontar para uma obra de possível

sucesso. Mais adiante, a presença dessas tendências será abordada, utilizando o

caso de Meyer (2008) como exemplo.

Com o sucesso de público, a obra literária, diante de tamanha midiatização,

atrai os olhares de outros campos da indústria do entretenimento: o êxito comercial

obtido, por exemplo, também pode impulsionar uma adaptação cinematográfica da

narrativa. No caso da Saga Crepúsculo, foi esse também o ocorrido, os quatro livros

foram adaptados para o cinema e o sucesso foi semelhante àquele obtido com os

livros:  a  estimativa  de  lucros  para  os  três  dos  quatro  filmes  produzidos  foi  de

aproximadamente 1.13 bilhão de libras até o ano de 2011 (TELEGRAPH, 2011). Nos

Estados Unidos, por exemplo, o filme baseado no segundo livro da saga, Lua Nova,

arrecadou 146 milhões de dólares em bilheteria (TELEGRAPGH, 2011).

O impacto da transferência da obra literária para o cinema foi, no caso das

obras de Meyer (2008), de ampliação do já grande sucesso obtido somente com a

obra literária.  Portando-se como um produto cultural  e de entretenimento que se

assumia agora em duas frentes – obra literária e produção cinematográfica -, a saga

de Meyer (2008) passa então a atingir mais públicos, o que também amplia a chance

de sucesso em uma visão mercadológica desses produtos.

Os resultados dessa expansão são diversos do ponto de vista econômico e

também do ponto de vista cultural. A extensão para outros suportes e mídias para a

divulgação da obra consegue entregar a outros públicos um produto que até então

não chegava a eles. Do ponto de vista cultural, tamanha exposição colabora para

que o produto cultural possa adquirir um  status  de  fenômeno midiático e caso de

sucesso  em  certo  nicho  cultural,  estabelecendo-se  como  uma  tendência  para

públicos de certos segmentos.

Em alguns casos, parece haver uma estreita  relação entre a ampliação do

sucesso  comercial  das  obras  literárias  e  sua  adaptação  para  o  campo

cinematográfico.  O  caso  das  obras  de  Meyer  (2008)  é  mais  um  exemplo  das

relações entre literatura e cinema em prol do sucesso mercadológico de um produto

cultural voltado direcionado à produção e o consumo de entretenimento em larga

escala. Enquanto o sucesso da obra literária permite sua entrada para adaptação no

universo cinematográfico, sua versão em filme é exatamente o que impulsiona ainda

mais as vendas o livro: o resultado é uma ampla presença midiática da obra.
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Retomando  a  ideia  de  cultura  da  mídia  para  Kellner  (2001),  a  produção

cultural  envolvida  nessa  definição  procura  o  grande  público.  Para  tal,  faz-se

necessário que ela esteja tanto em contato, frequente, quanto em convergência com

os interesses do público, daí sua ampliação para outras formas que a mantenham

próxima do consumidor.

A ampliação da obra literária como produto gera o constante contato de um

público leitor com a obra e suas inúmeras variações. Tal contato é imprescindível

para  a  sobrevivência  do  produto  no  mercado,  pois  é  a  relação  dele  com  os

consumidores a responsável pelas conquistas mercadológicas da obra; é o público

que  consome  que  injeta  dinheiro  da  indústria  e  que  mantém  culturalmente  e

socialmente em destaque a obra literária.

Assim, foi também o público que trouxe às obras de Meyer (2008) o sucesso

que elas  possuem.  Como já  se  mencionou,  é  o  fator  social  que é  decisivo  nas

relações entre obra, autor e mercado. A relação entre leitores e livros, principalmente

no mercado de entretenimento da cultura das mídias, pode ser elevada a novos

níveis a partir do conceito de fãs.

Desse modo, retoma-se a hipótese previamente estabelecida neste estudo de

caso, a qual atribuia à força e organização das comunidades de fãs boa parte do

sucesso obtido pela obra de Meyer (2008) comercialmente.  O fã, que será aquele

que consome de modo mais recorrente o produto de que gosta, de modo a ser

‘devoto’ ao  produto,  como  explica  Jenkins  (2015),  também existe  no  campo  do

consumo da literatura.  Este  tipo  de segmento  na relação com a obra  literária  é

recorrente dentre o público em obras da literatura de entretenimento.

Considerando  as  obras  que  compõem  um  conjunto  como  é  a  Saga

Crepúsculo, o surgimento de fãs que acompanham os diversos desdobramentos da

obra de Meyer (2008) pode ter ocorrido por inúmeros fatores. Um exemplo está no

fato de ser uma obra adequada às expectativas de uma indústria de publicação da

cultura das mídias e,  consequentemente,  aos desejos do público consumidor  de

larga escala.

Para compreender a ideia dos fãs da obra como força que a levou a alcançar

os números de êxito comercial, serão abordadas algumas tendências seguidas pela

obra  em  sua  composição  que  a  tornaram  acessível  ao  combinar  determinados

aspectos  de  apelo  popular  (ECO,  1991a).  Em  seguida,  as  particularidades da

reunião de fãs da obra em questão poderão ser discutidas.
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Os  fatores  que  tornaram  Crepúsculo  um  sucesso  tão  grande  podem  ser

diversos, assim como os elementos que a levaram a ser uma obra escolhida para ler

por parte do público ou para publicar, por parte da editora que não rejeitou a obra de

Meyer (2008). As especulações a respeito do tema podem ser diversas e são aqui

evocadas também em tom de hipótese, considerando a impossibilidade de medição

adequada dos fatores que realmente culminaram no resultado que hoje se tem como

obra literária.

Um  dos  aspectos  mencionados  tem  seu  foco  na  abordagem  de  temas

adequados para a literatura de entretenimento,  a  qual  se destaca por já  possuir

certas  características  e  estruturas  pré-estabelecidas  para  construção  do  texto

literário  (PAES,  1990).  Dado  que  aquilo  que  se  veicula  via  texto  literário  é,

justamente, um ponto sobre o qual indústria e público irão se voltar, determinados

temas  parecem  funcionar  melhor  em  determinados  contextos,  sendo  alguns

assuntos mais favoráveis à veiculação em alguns cenários culturais.

O  romance  experienciado  entre  os  dois  personagens  principais  da  série

Crepúsculo é um exemplo de tema que atravessa a narrativa dos quatro livros que

compõem a saga de Meyer (2008) e que pode recair em aspectos aguardados pelo

público da literatura de entretenimento (PAES, 1990). De modo mais generalizado e

em suas estruturas mais replicadas e já normalizadas, a presença das temáticas do

amor é, no contexto da literatura de entretenimento apresentada por Paes (1990),

uma característica familiar ao público leitor.

Considerando  a  predisposição  do  aparecimento  dessas  estruturas  já

consolidadas  e,  de  certo  modo,  canonizadas  por  outras  obras  na  literatura  de

entretenimento, tal aparição não é surpreendente e por sua relação já existente e

próxima do público leitor, pode resultar em uma aproximação mais fácil do leitor da

obra literária. Frente ao forte apelo que esse tipo de temática tem diante do público,

a adoção desse tipo de tema é, portanto, uma das possíveis razões para a obtenção

de sucesso da obra de Meyer (2008) quando se pensa em determinados públicos

pelos quais a obra teve boa aceitação.

A existência de obras nas quais a temática do amor é explorada de modos já

conhecidos na indústria cultural não é uma novidade na literatura de entretenimento

contemporânea.  De modo frequente na lista dos livros mais vendidos é possível

notar, por exemplo, a presença de nomes como Moyes (2016), Green (2014), Sparks

(2006), Meyer (2008), James (2012) e tantos outros, cujos livros tornaram-se tão
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populares a ponto de serem adaptados também para o meio cinematográfico. Tais

nomes,  que possuem destaque nesse campo de publicação por  suas obras que

atingiram grande êxito comercial,  de certo modo apresentam como a recorrência

desses temas em obras literárias tem fundamento como um aspecto de geração de

empatia com o público leitor.

Ao público leitor que consome obras da literatura de entretenimento, tal tipo

de  abordagem parece  ser  um elemento  já  familiar  e  consolidado.  A recorrência

desse tipo de tratamento da temática do amor, então, por ser já bem aceito pelo

público, passa a aparecer de modo recorrente em obras como a de Meyer (2008),

sejam suas intenções a partir disso realmente focadas em englobar esse público

leitor ou simplesmente decorrentes da sua inserção em um universo de leitura que

naturalizou tal tipo de discurso. Esse parece ser também um dos inúmero motivos do

sucesso de obras como a Saga Crepúsculo, de Meyer (2008). 

Pensando nas obras de Meyer (2008), outra possível temática que possa ter

influenciado  o  sucesso  comercial  de  seus livros  está  na  abordagem do  aspecto

sobrenatural,  apresentado  pela  inserção  de  vampiros,  lobisomens  e  criaturas

sobrenaturais  em geral  na obra literária.  Nos mesmos moldes já mencionados a

respeito da pré-disposição da literatura de entretenimento em seguir caminhos já

conhecidos e consagrados na construção de enredos por seu forte apelo diante do

público  (PAES,  1990),  a  abordagem do  tema vampiresco  em obras literárias  do

campo da literatura do entretenimento segue o mesmo rumo.

Como referência possível para a constituição de um projeto como o da saga

de Meyer (2008), estão os precursores do campo do entretenimento de massa nos

quais  a  narrativa  sobre  vampiros  já,  de  algum  modo,  conseguiu  prosperar.  A

tendência já foi explorada em outras obras do campo do entretenimento: ainda que

por  vezes  as  diferenças  sejam enormes  e  que  muitas  vezes  não  pareça  haver

aparente relação entre a obra de Meyer (2008) e outras nas quais se aborda a

temática  dos  vampiros,  obras  precursoras  servem também como uma forma de

adiantamento, uma preparação para que outras obras pudessem, depois, surgir e

serem facilmente aceitas pelo público a partir da abordagem desse tipo de temática.

Trata-se  de um possível  processo de naturalização da temática  diante  do

público  da literatura  de  entretenimento,  estabelecido  para  que tais  estruturas  se

tornem recorrentes na literatura; indica uma recorrência e revisão das tendências da

cultura da mídia aplicada à literatura. Por meio da reprodutibilidade desses aspectos
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na arte, ainda que haja a perda da aura por sua constante aparição (BENJAMIN,

2000), o público pode finalmente se deparar com aspectos familiares.

Do mesmo modo que o tratamento do tema amoroso na literatura tem sido

replicado  há  séculos  e  apenas  adaptado  às  necessidades  culturais  de  cada

sociedade em suas manifestações mais comercialmente aceitáveis, a tendência de

adoção  do  aspecto  sobrenatural  na  literatura  é  recorrente  e  aparenta  estar  em

processo de consolidação na literatura de entretenimento.

Ainda que seja difícil atribuir a um único aspecto todo o movimento econômico

e social gerado por Crepúsculo, a obtenção de sucesso por parte dos livros da série

de Meyer (2008), é um possível indicativo da aceitação por parte do público desses

dois aspectos apontados como tendências incorporadas na obra de Meyer (2008).

Obras  do  mesmo  recorte  temporal,  tal  como  Vampire  Academy,  Vampire

Diaries, Dinner with a Vampire, The Southern Vampire Mysteries também fizeram

parte da expansão da tendência da abordagem de temas vampirescos nas livrarias,

alguns exemplos de obras literárias sem relação direta com a obra de Meyer (2008).

Ainda assim, a utilização da temática funcionou como um artifício semelhante

para o posicionamento das obras como opções de leitura no mercado da literatura

de  entretenimento  daquele  período.  Do  mesmo  modo,  obras  de  abordagem  de

outros temas no campo do sobrenatural também surgem, mantendo o uso dessa

tendência de consumo para a criação de um cenário de comercialização de outras

obras literárias.

A presença desse grande número de obras literárias que abordam tais temas

certamente criou um cenário dentro da literatura de entretenimento instituido a partir

de  tendências  de consumo que agradam,  de certo  modo,  uma parte  do  público

consumidor.  Jamison  (2017),  apontando  outros  tipos  de  tendências,  menciona  a

ideia  de  boom  editorial,  na  qual  uma  grande  quantidade  de  obras  de  tema

semelhante passam a ser produzidas e comercializadas no mercado editorial.

Quando a Saga Crepúsculo passou a obter fama, a internet já se posicionava

como uma mídia de grande influência na rotina de algumas faixas etárias e socio-

econômicas. Tal informação é essencial para que se compreenda os modos pelos

quais os leitores da obra e, sobretudo, aqueles que se consideravam realmente fãs

desse  produto  cultural,  passaram  a  se  organizar  e,  de  certo  modo,  influenciar

processos  relativos  à  publicação,  disseminação  e  visibilidade  das  quatro  obras

literárias de Meyer (2008).
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Fontenot (2017), por exemplo, ao estudar a cultura de fãs envolvida na Saga

Crepúsculo, encontrou na internet uma grande variedade de indivíduos produzindo

conteúdo no estilo fanfiction para alimentar as interações nas comunidades virtuais:

“eu  vi  idades  da  adolescência  à  terceira  idade.  Estudantes  universitárias,  mães

donas de casa, maridos, advogadas, médicas – vi histórias escritas por pessoas que

afirmavam assumir todos esses papéis” (FONTENOT, 2017, p. 191).

Para  entender  essa  atitude  do  público,  é  importante  compreender  que

ampliação  de  alcance  da  obra  pode  resultar  em  um  movimento  encadeado  de

práticas que acrescentam mais sucesso ao produto final. Assim, uma obra que já faz

certo sucesso, ao ser adaptada para o cinema, poderá ampliar seu sucesso, que

também envolverá o livro. Trata-se também de uma necessidade de comercialização

do produto artístico, derivada da inserção dessas produções no capitalismo artista,

como destacam Lipovetsky e Serroy (2015). A possibilidade a partir desse cenário é

de também se trazer mais fãs para obra, que posteriormente podem se organizar na

internet.

A respeito das organizações virtuais na internet entre grupos de indivíduos

que consomem a obra de Meyer  (2008),  as possibilidades fornecidas por  esses

espaços  empregam  lógicas  e  funções  que  até  então  não  pertenciam  às

organizações contidas no campo do real.  A mais notória para o desenvolvimento

deste  estudo  de  caso,  a  possibilidade  de  construção  de  comunidades  e

estabelecimento  de  laços  sociais  online que  não  dependem  de  proximidade

geográfica (LEMOS, 2007).

Nesse contexto, é o interesse comum de indivíduos em um produto cultural

que conta como elemento de união e criação dessas comunidades virtuais (LEMOS,

2007),  focadas em comentar  e  apreciar  produtos culturais  específicos.  Existe  no

ciberespaço,  portanto,  ambientes  nos quais  essas relações  entre  indivíduos  que

compartilham  um  mesmo  interesse  parecem  acontecer  com  maior  intensidade,

permitindo até mesmo que a troca de conteúdo e a interação acabem por gerar

comunidades focadas em produções literárias paralelas à obra literária central.

A obra de Meyer (2008),  com seu ponto de lançamento já no século XXI,

estava inserida em um momento de uso mais intenso da internet como meio veloz

de  comunicação  e  sociabilização  (POE,  2011).  Tendo  seus  fãs  presentes  nesse

espaço, houve a utilização de comunidades virtuais no ciberespaço para produção
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de conteúdo relacionado à obra, mais um sinal  da inserção da obra literária nas

dinâmicas da cibercultura.

Em comunidades virtuais de diversas naturezas, os processos de organização

de grupos da internet estão relacionados à produção de conteúdo como forma de

estabelecer conexões entre indivíduos. Em muitos casos, essa produção pode servir

à interação e à manutenção das relações internas nas mais diversas configurações

de redes de contato que possam vir a existir no interior de uma comunidade virtual

unida a partir de um interesse comum. Como exemplo, enquadra-se a produção de

obras no gênero  fanfiction, as quais atravessam diversas comunidades voltadas a

obras da literatura de entretenimento.

Esse tipo de atitude em comunidades virtuais é, por exemplo, vista no caso da

produção  de  fanfictions realizados  por  fãs  da  Saga  Crepúsculo  a  partir  da

insatisfação dos leitores diante do final entregue por Meyer (2008) na versão final do

último  livro  da  saga  (FONTENOT,  2017).  Diante  dessa  situação,  alguns  leitores

passaram  a  produzir  versões  alternativas  para  o  final,  colocando  em  prática  o

gênero fanfiction nas comunidades virtuais:

a fanfiction ofereceu a todas que sofreram com o final da série uma forma
de voltar a este universo reimaginado. Elas poderiam, na verdade, quase ir
pra  casa.  Mas  muitas  também  se  voltaram  para  a  fanfiction  em  uma
tentativa de se livrar do gosto ruim do final do livro, ou porque na fanfiction
elas encontraram histórias que as lembravam dos motivos pelos quais se
apaixonaram pela série (FONTENOT, 2017, 192).

O  exemplo  mostrado  em  Fontenot  (2017)  é  um  caso  de  atuação  dos

indivíduos dentro de uma comunidade virtual  com um propósito  de  socialização,

unindo leitores diante dos rumos tomados pela obra literária e possibilitando que

eles interajam entre si por meio da produção literária das fanfictions ou de materiais

semelhantes.

Para as obras de Meyer (2008), a produção de conteúdo por parte dos fãs da

obra e sua presença nas redes são um aspecto de destaque. Tal dado é perceptível

diante  da  quantidade  de  comunidades  virtuais  dedicadas  exclusivamente  a  este

produto  cultural,  nas  quais  os  fãs  têm  inúmeras  possibilidades  de  interação,  a

depender  das  funcionalidades  da  plataforma  que  sustenta  os  processos  de

interação.
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Como  um  dos  conteúdos  de  possível  produção  no  interior  dessas

comunidades virtuais, a produção e o surgimento de obras literárias na produção de

fanfictions  por parte de fãs pode ser considerada uma prática frequente diante de

obras da literatura de entretenimento. O acervo de fanfictions provido por sites como

Archive  of  our  own (2019a)  traz  uma  grande  quantidade  de  trabalhos  literários

dedicados aos livros da série de Meyer (2008), os quais somam no site mencionado

aproximadamente, quatorze mil entradas de publicação (ARCHIVE OF OUR OWN,

2019a).

Mesmo o acervo de  fanfictions correspondente a apenas um dos diversos

sites que comportam esse tipo de publicação é já um indicativo da intensidade em

que acontecem as atuações de fãs no campo do digital na produção de conteúdo

dedicado  às  obras  literárias  de  Meyer  (2008).  É  de  se  destacar  que  a  Saga

Crepúsculo é uma das obras do campo da literatura de entretenimento sobre a qual

se encontrou a maior quantidade de publicações derivadas no gênero fanfiction. Isso

significa que, no cibesepaço, a divulgação da obra por parte dos fãs aparenta ter

alcançado patamares muito particulares de expressão.

Os exemplos de manifestações literárias no estilo fanfiction a partir da obra de

Meyer (2008) são muitos, tal como uma breve visita a sites focados nesse tipo de

compartilhamento  de  conteúdo  pode  exprimir.  No  site  Fanfiction.net (2019a),  os

números são ainda mais notáveis:  as produções somam um número de 220 mil

publicações  no  gênero  inspiradas  na  obra  de  Meyer  (2008), postadas  e

compartilhadas na plataforma, tal como demonstram os números contidos na Figura

1 abaixo: 

Figura 1: classificação da obra na listagem de obras literárias com maior número de publicações
fanfiction no site Fanfiction.net

Fonte; FANFICTION.NET, 2019b.
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Para que houvesse ainda uma visão mais clara a respeito da dimensão de

uma prática social no grupo de fãs como a da produção das fanfictions, seria preciso

expandir ainda o escopo de procura dessas fanfictions para meios que vão além de

sites voltados exclusivamente a esse tipo de produção literária. Além de estarem

presentes  em  sites  voltados  para  o  gênero  em  específico,  tais  publicações  se

estendem por outros tipos de plataformas, nas quais esse tipo de conteúdo também

se  dissemina  e  serve  como  objeto  de  promoção  da  interação  entre  fãs  de  um

mesmo objeto cultural como, nesse caso, os livros de Meyer (2008).

Do grande número de obras que surgem com base na obra de Meyer (2008)

em sites como os mencionados, no entanto, um número restrito delas alcança um

grande público, de modo que algumas produções comumente ficam restritas a um

número reduzido de leitores da comunidade. Para as obras que conseguem, por

algum motivo, maior visibilidade dentro da comunidade de fãs, a possibilidade de

expansão da fanfiction para outros campos pode se tornar real. 

Das  obras  no  estilo  fanfiction que  obtiveram  um  sucesso  em  maiores

proporções na internet a ponto de serem até mesmo publicadas no formato impresso

ou  e-book  por  editoras,  no  entanto,  poucas  podem  ser  mencionadas  de  modo

comprovado.  A lista  de  obras  que  passaram  por  esse  processo,  no  entanto,  é

extensa, de modo a contrapor a informação anterior.

Tal inconsistência é decorrente de um processo de apagamento dos caminhos

realizados pela obra fanfiction até seu momento de publicação. Quando publicadas

por editoras, além de terem seus conteúdos alterados em respeito aos direitos do

autor  original  da  obra  que  se  usou  com inspiração,  é  comum que  essas  obras

desapareçam do ciberespaço, onde originalmente haviam sido compartilhadas com

o público. No entanto, alguns exemplos podem ser mencionadas para ilustrar este

estudo por estarem registradas pela literatura a respeito do tema.

A dificuldade do trabalho de publicação e oficialização por editoras de uma

fanfiction  por sua referência direta a outro trabalho original, de modo a emprestar

personagens, cenários e outros elementos de outras obras para sua composição

(AZZARI; CUSTÓDIO, 2014), traz impedimentos aos processos de publicação, como

já mencionado anteriormente e como reforça o excerto a seguir: 
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works of fan fiction are rarely commissioned or authorized by the original
work's  owner,  creator,  or  publisher;  also,  they  are  almost  never
professionally published. Due to these works' not being published, stories
often contain a disclaimer stating that the creator of the work owns none of
the original characters14 (GOODREADS, 2019c).

Os empecilhos que processos de publicação da obra do gênero  fanfiction

enfrentam têm  como  uma  ação  frequentemente  adotada  como  solução  realizar

alterações na obra, para que ela deixe de remeter de modo tão direto a uma obra já

extistente. Um exemplo comum é, por exemplo, a troca do nome dos personagens,

para que não esteja tão evidente a inspiração em outra obra.

Tais tipos de alteração, por necessidade de publicação, tornam complexo o

processo  de  resgate  da  obra  literária  postada  inicialmente  na  internet  como

fanfiction.  Além do texto publicado deixar de exprimir algumas das características

mais primordiais da constituição da fanfiction, na qual a relação com a obra original é

direta,  e  tornar  difícil  remeter  ao  texto  original,  a  versão  fanfiction  previamente

postada na internet é comumente eliminada após a publicação no formato livro, que

funciona tal como uma legitimação da obra, tornando-a literatura e abandonando o

status  de  manifestação  literária  por  meio  de  um  abandono  do  gênero  original

(CANDIDO, 2013).

O acesso aos dados desse processo de transferência é possível, mas fica por

parte da participação de leitores que tornam tal memória algo vivo após o processo

de apagamento. Em alguns locais do ciberespaço, é possível encontrar uma série de

comentários de leitores de uma  fanfiction que viram o trabalho ser publicado por

uma editora.  Porém,  tais  informações  são  comumente  resgatadas em fóruns de

debate entre leitores e quase nunca são vistas sendo explicitamente trazidas pelos

autores que conseguiram atingir o status da publicação por uma editora.

No site  Good Reads (2019b),  por  exemplo,  é  possível  encontrar  algumas

listas de livros de obras que são, na realidade fanfictions publicadas. Outros blogs

encontrados  via  mecanismos  de  busca  também  se  dedicam  a  compilar  casos

parecidos. No entanto, o rigor científico necessário para se processar dados para a

constituição de um estudo de caso como este não permite que tais fontes sejam

consideradas como próprias sem que haja evidências concretas de que houve, de

14 “fanfiction  são  raramente  autorizadas  pelos  proprietários,  criadores  ou  editores  originais  do
trabalho,  também elas quase nunca são profissionalmente publicadas.  Devido ao fato desses
trabalhos não serem publicados,  as histórias comumente contêm um  aviso informando que o
criador da obra não possui nenhum dos personagens originais” (GOODREADS, 2019c). Tradução
nossa.
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fato,  a  existência  dos  processos  de  transferência  da  obra  literária  nos  casos

apresentados por tais listas.

As  obras  derivadas  da  série  de  Meyer  (2008)  compõem  uma  parcela

considerável dos casos em que se aponta ter havido o processo de transferência ao

qual este trabalho se dedica estudar: o processo de ida das obras independentes do

ciberespaço, como as fanfictions, para o domínio do mercado editorial.

No entanto, para que o fenômeno de transposição pudesse ser estudado em

seus  aspectos  mais  básicos,  a  busca  foi  por  um  caso  bastante  conhecido  de

enfrentamento desse processo, no qual o produto final publicado, consequência do

processo de transferência, tivesse obtido números altos de vendas e, sobretudo, no

qual  as  evidências  da  transferência  fossem  mais  sólidas  e  já  tivessem  sido

mencionadas  em  partes  do  referencial  teórico  selecionado  a  respeito  do  tema

estudado.

É importante destacar que o que ocorre na construção das  fanfictions  que

remontam de modo mais imediato elementos centrais da obra de Meyer (2008), é

também  realização  de  um  movimento  de  composição  semelhantes  ao  da  obra

original, voltado, no entanto, para o público leitor na comunidade de fãs. Em ambos

os  casos,  trata-se  de  um  trabalho  de  estruturação  voltado  para  a  adoção  de

elementos de apelo popular na literatura (ECO, 1991a).

Assim, a adoção de características semelhantes à obra de origem, pertecente

à série de livros de Meyer (2008) é, no caso da fanfiction, tanto um modo de remeter

diretamente ao trabalho da autora, como também uma tentativa de se replicar, em

partes,  o  sucesso  obtido  em  recepção  pelo  público  da  obra  original  ao  adotar

elementos que se adequam às expectativas do mercado editorial.  Com o uso de

características semelhantes a outras obras, a questão da visibilidade da obra pode

ser alterada diante do mercado e também dos fãs.

O processo de aceitação de uma obra específica em uma comunidade de fãs,

por exemplo, não é algo fácil de ser percebido. Tal dado depende não somente da

fanfiction em  si  e  das  relações  estabelecidas  com  a  obra  original,  mas

principalmente na forma como ela é percebida pelos indivíduos da comunidade e se

ela atende ou não àquilo que se espera de uma obra em determinado contexto.

Alguns possíveis indicativos de aceitação da obra literária em plataformas de

inserção  de  produções  do  tipo  fanfiction,  podem  ser  encontrados  a  partir  da
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utilização de mecanismos de interação como a possibilidade de atribuir valoração ou

apresentar opinião a partir do uso de títulos como curtir ou gostar.

Outra  forma  de  expressão  também  pode  ser  encontrada  a  partir  dos

comentários. Para Jamison (2017), o que mantém em movimento as comunidades

virtuais,  assim como os processos de escrita e publicação, são os processos de

interação, expressos por vezes por comentários e resenhas. Estão representados na

imagem abaixo [Figura 2] alguns desses artifícios, como  críticas, tornar favorito e

seguir:

Figura 2: Recorte de estatísticas a respeito de três fanfictions com um grande número de interações e
recomendações de usuários em plataformas de publicação do gênero. 

Fonte: FANFICTION.NET, 2019a.  

A depender dos critérios de poder e influência em uma comunidade, ser bem

aceita faz da obra literária independente também um instrumento de alteração da

organização social dentro de um grupo de indivíduos: o autor da obra pode passar a

experienciar, a partir disso, um destaque que outros indivíduos não têm dentro da

comunidade.

Além da mudança interna da ordem social da comunidade de fãs, a aceitação

da obra pela comunidade de fãs é também instrumento de facilitação no processo de

passagem da obra independente para o campo do mercado editorial. A conquista de

certa fama dentro das comunidades virtuais auxilia a posicionar a obra diante do

mercado ao mostrar possuir um bom desempenho diante de um público leitor.

Aos  olhos  do  mercado  editorial,  a  apropriação  de  obras  literárias  já  bem

avaliadas por leitores na internet e que tratem de temas já conhecidos como no caso

das fanfictions também possui vantagens, pois abordar temas que são convergentes

com valores já compartilhados pelo público e  já aceitos por um grupo de leitores

aparenta ser um modo de se aproximar da aceitação comercial de uma obra. Esse

processo  de  transferência  do  campo  independente  na  internet  para  o  mercado

editorial  demonstra  ser  uma  adequação  de  uma  tecnologia  aos  interesses  da

indústria do entretenimento em seus moldes tradicionais.
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Dentre as narrativas publicadas surgidas a partir da obra de Meyer (2008),

algumas obtiveram grande sucesso diante do público tanto em comunidades virtuais

de Crepúsculo, quanto frente ao público geral, de modo a se aproximar do sucesso

da obra que a originou.  Também, os registros de passagem de algumas dessas

obras do status de fanfiction para uma obra literária publicada por uma editora, ao

terem  sido  confirmados  pelos  autores,  tornaram  mais  simples  a  obtenção  de

informações relativas à mudança de um núcleo a outro do campo do entretenimento.

Na literatura que trata a respeito da fanfiction e de sua influência cultural, mais

especificamente em Jamison (2017), dois exemplos do processo de transferência da

obra  literária  a  respeito  da  qual  se  busca  discorrer  neste  estudo  de  casos  são

mencionados. Dentre eles está a obra de James (2012),  Cinquenta tons de cinza,

como um exemplo de  fanfiction  que, a partir de um contrato, tornou-se uma obra

original publicada. Também a obra de Reynard (2013), O inferno de Gabriel, oriunda

de uma obra fanfiction  da série  Crepúsculo  é apontada por Jamison (2017) como

outro exemplo do processo que se está estudando.

Sendo ambos autores de  fanfictions  da série de livros de Meyer (2008), o

processo de transferência das comunidades virtuais voltadas a esse tipo publicação

para a publicação efetiva como obra literária deu-se, para James (2012) e Reynard

(2013), da seguinte forma: 

os dois postavam fics online e publicaram versões comerciais minimamente
editadas delas em editoras pequenas (The Writer’s Coffee Shop e Omnific),
que nasceram a partir de arquivos da fanfiction de Crepúsculo. Como E. L.
James  nota  nos  agradecimentos  de  Cinquenta  tons  de  cinza,  SR  ‘foi
primeiro’,  retirandosua fic  da internet,  renomeando-a como  O inferno de
Gabriel,  e  publicando  pela  Omnific,  como  vários  escritores  de  fanfic  já
haviam feito (JAMISON, 2017, p. 225).

Um fato é que também, uma vez que nomes para a publicação se alteram, -

Snowqueens Icedragon era o nome utilizado por James (2012) para publicação na

comunidade,  enquanto  Sebastien  Robichaud  era  o  nome  pelo  qual  publicava

Reynard  (2013),  de  acordo  com  Jamison  (2017)  -  ,  e  atenuam-se  muitas  das

semelhanças  entre  as  fanfictions  e  as  obras  já  publicadas,  o  processo  de

identificação das origens da obra fica mais complexo.

Porém, se não há o apagamento do texto original da obra da comunidade

virtual, arquivamento de forma privada pela comunidade ou se a obra era tão lida  a

ponto de ser lembrada por seus leitores e uma leitura retomar a outra de modo
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imediato, torna-se complexo para editoras e autores de obras publicadas reprimirem

o passado da obra literária como uma fanfiction.

A publicação de Cinquenta tons de cinza, que posteriormente viria a se tornar

um  sucesso  mundial  de  vendas,  ultrapassando  os  70  milhões  de  exemplares

comercializados até 2017 (CUCCINELLO, 2017), foi apontada pela permanência da

narrativa publicada com sua versão original, como uma fanfiction da obra de Meyer

(2008), informação revelada no ano de 2012 (JAMISON, 2017) e que estabelecia um

elo entre dois grandes sucessos comerciais da literatura de entretenimento surgidos

nas últimas décadas:

mesmo  que  não  o  esconda,  James  tinha  a  tendência  a  diminuir  a
importância  de  seu  papel  no  fandom  –  um  papel  que  foi  inicialmente
revelado  ao público  em geral  no  The Today Show,  em março  de  2012,
quando telespectadores escreveram ao site do programa para sugerir que ‘o
livro  sobre qual  todo mundo estava falando’ tinha sido plagiado de uma
conhecida fanfiction. James esclareceu – a fanfiction era dela (JAMISON,
2017, p. 225, grifo do autor)

É  complexa  a  relação  que  enquadra  ou  não  obras  já  publicadas  como

produtos que anteriormente se tratavam de fanfictions, isso porque é o apagamento

da obra da internet é por vezes realizado – ainda que não totalmente. Assim, saber a

real origem ou a constituição do processo de escrita anterior à publicação de uma

série de obras depende da junção de indícios que possam indicar a proveniência de

determinada obra literária da indústria de entretenimento.

Com a necessidade de se publicar a obra por meio de um selo editorial para

sua transformação em livro, alguns aspectos que remetiam de modo muito direto à

narrativa  de  Meyer  (2008)  precisariam  ser  alterados,  como  ambientação  ou

personagens,  por  exemplo.  Na  internet,  a  liberdade  para  a  publicação  de  obras

literárias com referências bastante explícitas a outras obras parece ser mais bem

aceita – quando se trata da escrita independente. No entanto, a passagem da obra

para o domínio da editora altera a situação, fazendo com que pouquíssimas obras

do tipo fanfiction  tenham a chance de serem publicadas do modo em que foram

realmente escritas por sua menção muito direta ao conteúdo pertencente a outra

obra literária.

Ao estarem envolvidas as editoras no processo de publicação, a questão dos

direitos  autorais  e  de  uso  da  obra  se  intensificam.  Diferente  da  liberdade  de

produção e publicação trazida pelas comunidades virtuais em sites de redes sociais,
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a mudança de suporte e, sobretudo, de controle sobre o produto literário trazem a

exigência  de  obedecimento  às  legislações  desse  campo.  É  uma  mudança  de

domínio da tecnologia que traz outras necessidades de tratamento da obra literária

em decorrência da inserção em um outro contexto social.

O ato de se publicar uma obra lierária por uma editora em muito tem relação

com a função de legitimação da obra, é como torná-la literatura e fazer com que ela

deixe  de  ser  apenas  uma  manifestação  literária  (CANDIDO,  2013).  É  modo  de

colocá-la no campo de visão do mercado do entretenimento e espalhá-la por outras

mídias e suportes.

É essa passagem do campo independente para o contrato com uma editora

que ocorre no caso de Cinquenta tons de cinza (JAMES, 2012). Além de terem sido

trocados os nomes dos personagens, foram alterados também alguns aspectos da

obra literária, mas sem que se perdesse aspectos importantes de apelo ao público,

uma vez se tratando de literatura de entretenimento (PAES, 1990).

A maneira de retomar a relação com as fanfictions, conforme dito, foi observar

a literatura  que trata  do assunto provida  por  Jamison (2017),  uma vez que não

houve acesso ao texto originalmente compartilhado nas comunidades por James

(2012). As relações do texto publicado em livro com o texto originalmente publicado

na  comunidade  virtual  são  facilmente  estabelecidas  por  aqueles  que  já  tiveram

contato com a fanfiction inicial, mas não tão acessíves a quem nunca as pôde ler.

No caso de James (2012), como consequência da publicação de sua trilogia,

a autora alcançou rapidamente um grande número de vendas, impulsionada também

pela  adaptação  cinematográfica  que  ampliou  a  disseminação  da  obra  literária  a

outras mídias e fez crescer ainda mais a influência cultural de seus livros.

Tal como ocorreu com Crepúsculo, que se inseriu em um cenário de outras

obras na literatura de entretenimento que adotavam temáticas sobre vampiros em

seus enredos, a chegada de Cinquenta tons de cinza foi amparada por um cenário

de crescimento da literatura com temática erótica que aparecia como uma tendência

do período de publicação (JAMISON, 2017).

Sobre as discussões a respeito de Crepúsculo, muitas outras obras também

feitas com base na obra de Meyer (2008) não conseguiram o mesmo sucesso que a

obra de James (2012) e permaneceram nas comunidades virtuais onde surgiram. O

crescimento da obra dentro da comunidade de fãs e a visibilidade obtida a partir
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dessas interações é uma das possíveis razões para que o processo de transição de

um campo a outro da produção literária possa ocorrer.

Assim,  o  contato  com  leitores  e  suas  expectativas  é  também  uma

possibilidade que pode ter moldado a obra de James (2012) e também a de Reynard

(2013) para a publicação, uma vez que o contato com outros fãs na publicação da

fanfiction é também um modo de perceber  a recepção do público,  como lembra

Jamison (2017, p. 226): “os dois se beneficiaram direta e tangivelmente do feedback,

encorajamento,  interação  e  publicidade  que  seus  leitores  ofereceram  –  como

costumavam receber em saudações e notas em seus capítulos”.

Ao se pensar no sucesso feito pela  fanfiction  nas comunidades virtuais, os

processos  sociais  envolvidos  nas  trocas  e  interações  entre  os  indivíduos  se

comportam como elemento essencial para o crescimento social da obra a uma nova

posição de prestígio que até então não se tinha contato. A troca entre indivíduos na

produção de conteúdo relacionado à obra da qual são fãs, tanto pela produção da

fanfiction,  quanto pela interação com o material produzido, são essenciais para a

questão da visibilidade da obra no ciberespaço e para sua possível migração para o

domínio do mercado editorial.

Não há como desconsiderar  também a força da reunião social  e do valor

simbólico  atribuído à  obra  como elementos  de uma aceitação posterior  da  obra

independente diante de um sistema estruturado de valores e juízos que caracterizam

o mercado  editorial.  Mas,  para  que  o  sucesso  ocorresse  no  núcleo  no  qual  se

organizam os fãs na internet, foi necessário que outros elementos do agrado desse

público aparecessem como destaque na obra publicada.

Assim, a obra independente de James (2012), enquadrada até então como

uma  obra  no  estilo  fanfiction,  pode  ter  sido  mais  facilmente  aceita  por  sua

localização virtual, principalmente impulsionada pelo sucesso feito dentro do grupo

de  indivíduos  fãs  da  saga  de  Meyer  (2008).  Desse  modo,  a  sucessão  do  êxito

comercial  de Meyer (2008) para James (2012) se dá de modo particular por seu

envolvimento com a internet, que altera tanto os processos de sociabilização, quanto

os de leitura.

Observada a obra de Meyer (2008) como originária da de James (2012), que

antes  de  sua  publicação  e  disseminação  por  parte  de  editoras  tanto  em  meio

impresso quanto em meio digital, ainda se comportava como uma fanfiction dentro
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de  uma  comunidade  de  fãs  da  obra  de  Meyer  (2008),  é  possível  ver  após  a

publicação da obra de James (2012) uma nova espécie de desdobramento.  

O sucesso da obra de James (2012) acarretou um efeito semelhante àquele

que ocasionou o seu surgimento. Os leitores de James (2012) puderam, tal como

fizeram os de Meyer (2008) uma vez, se organizar em comunidades virtuais voltadas

ao  contato  entre  fãs  e  a  produção  de  conteúdo  voltado  à  obra  em questão.  A

existência da comunidade virtual de fãs da obra de James (2012), tal como ocorreu

com Meyer (2008), contou com a presença recorrente da internet como mídia de

difusão,  tendo  como  diferença  talvez  o  surgimento  de  novas  ferramentas  e  a

intensidade do uso da mídia. 

A criação de comunidades exclusivas para fãs, tal  como visto no caso de

Crepúsculo,  explorado anteriormente,  ocorre agora em  Cinquenta  tons de cinza.

Muitas  das  comunidades  permitem  também  o  desenvolvimento,  publicação  e

compartilhamento de outras obras no estilo fanfiction. É neste tipo de manifestação

de conteúdo por parte dos fãs da obra literária ou do trabalho do autor que a força

de divulgação da obra parece residir: o grupo de fãs configura um público leitor que

auxilia na divulgação da obra. E, assim, abre-se uma nova possibilidade para que

outras obras possam surgir.

Na  questão  das  tendências  comentadas  previamente,  os  produtos  que

parecem surgir a partir da obra literária de James (2012) carregam consigo algumas

características  principais.  Com  o surgimento  de  uma  nova  onda  de  obras  com

temática semelhante àquela trabalhada na obra de James (2012), pode-se perceber

uma  possível influência da publicação no cenário cultural.

Ainda que não tenha se conseguido dados mais consistentes a respeito da

publicação de histórias fanfiction inspiradas em Cinquenta tons de cinza como obras

literárias pelo mercado editorial, a sua presença intensa nas comunidades virtuais

como produto originário de narrativas do estilo fanfiction é já um indício de uma

possível continuidade no ciclo de publicação independentes na internet que migram

para o domínio das editoras focadas na literatura de entretenimento.

As obras que parecem possuir  uma clara inspiração na obra publicada de

James (2012), no entanto, permaneceram sendo publicadas pelas grandes editoras.

Desse modo, há uma aparente continuidade no ciclo de publicação de obras a partir

de um processo de criação focado nas comunidades virtuais  de fãs na internet.

Trata-se  de  um encadeamento  no  surgimento  das  obras  literárias  por  meio  das
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comunidades virtuais e da fanfiction e um revezamento de aspectos e características

na indústria do entretenimento que constumeiramente guiam os rumos da aceitação

do público leitor.

Pela exploração das relações que mantém algumas obras da literatura de

entretenimento como grandes exemplos de sucesso de público, este estudo de caso

resume as discussões aos impactos que a internet e as interações sociais têm em

processos de transferência complexos que levam obras do anonimato ou de baixa

quantidade de leitores até o acesso a um grande público.

O encadeamento e a replicação do sucesso na literatura de entretenimento,

que permite que obras restritas a um grupo específico de leitores – muitas vezes,

componentes de uma comunidade virtual na internet dedicada ao compartilhamento

desse  tipo  de  obra  –  passem  a  ser  acessadas  por  outros  grupos  ao  serem

impressas e popularizadas demonstram o estabelecimento de um sistema, no qual a

obra  seguinte,  récem-popularizada,  também  terá  seus  fãs  produzindo  conteúdo

potencialmente transformável em uma obra a ser publicada posteriormente.

Na  abordagem desse  sistema,  apresentada  neste  estudo  de  caso,  foram

obtidas  algumas  considerações,  as  quais  estão  dispostas  em  quatro  principais

apontamentos que serão discutidos logo abaixo: (a) a comunidade virtual de fãs é

um elemento impulsionador da carreira artística do escritor; (b) a criação de uma

tendência abre espaço para entrada para diversos outros autores nos espaços do

mercado de entretenimento e isso se deve à necessidade de reprodução da obra; (c)

há, em casos como o explorado, um aspecto cíclico de adoção de tendências e da

criação de comunidades virtuais.

A obra  literária  em  um  contexto  de  êxito  comercial,  que  acarreta  a  alta

comercialização de exemplares e por vezes a expansão do produto cultural a outros

espaços como o campo cinematográfico, exerce uma influência cultural que é muitas

vezes também sustentada por  uma visibilidade midiática.  Por  exemplo,  as obras

literárias  de  James  (2012)  e  de  Meyer  (2008)  foram  expostas  a  um  grande

entusiasmo  de  divulgação  midiática  frente  ao  número  de  vendas  crescentes  de

exemplares, algo que provavelmente serviu ainda para ampliar o grande sucesso

que já se experienciava com as obras.

A  ascensão  ao  sucesso  comercial  para  as  quais  passam  essas  obras

literárias  está,  de  certo  modo,  também  condicionada  à  recepção  realizada  pelo

público leitor e, em tempos de internet como mídia de grande alcance, amparada
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nos mecanismos de impulsionamento  da obra literária  e  do  trabalho artístico do

escritor para novas conquistas que vão além das comunidades virtuais.

Quando posta a relação entre a produção online de obras literárias de modo

independente,  inseridas  em  comunidades  virtuais  focadas  na  elaboração  das

fanfictions, e a literatura de entretenimento em seu modo de relação mais próximo

com o mercado editorial como um local de recepção dessas obras independentes,

um grande número de fatores influenciam processos de aceitação e transferência

nesses  casos. No  entanto,  é  também  a  força  das  relações  estabelecidas  nas

comunidades virtuais ou entre grupos de leitores diante das inserções no mercado

que aparenta possuir uma grande importância na continuidade do ciclo.

As organizações de indivíduos, que nem sempre ocorrem de modo consciente

e planejado na esfera virtual, atravessadas pela ideia de cultura de fãs (JENKINS,

2015), na qual o interesse comum por um produto cultural reúne sujeitos em prol do

compartilhamento de informações e conteúdo a respeito de determinado tema, vão

além da ideia de adoração de um produto e se estendem à produção de conteúdo

que coloca indivíduos em uma posição ativa. É diante da construção desse cenário

que obras literárias como as de Meyer (2008) ou James (2012) conseguiram atingir

o nível de influência que tiveram culturalmente.

Quando obras como Crepúsculo, de Meyer (2008), conseguem alcançar um

grande público, considerando as proporções do público leitor hoje, o impacto pode

ocorrer a ponto de se constituir uma fiel comunidade de leitores que seguem ou o

autor,  ou  o  universo  da  própria  obra  e  as  relações  sociais  e  intertextuais

estabelecidas a partir dela. É na internet que obras desse tipo podem atingir novos

patamares,  nos  quais  elas  sirvam  de  tecnologia  aplicada  ao  fortalecimento  de

relações  sociais  entre  grupos  de  pessoas  que  optam por  ser  além de  somente

leitores,  mas  também fãs  de  universo  criativo  que  envolve  e  caracteriza  a  obra

literária.

Quando  Jamison  (2017)  afirma  que  tanto  James  (2012),  quanto  Reynard

(2013)  puderam aproveitar  os  comentários  gerados  a  respeito  de  suas  histórias

quando  elas  ainda  faziam  parte  da  comunidade  de  produção  e  publicação  de

fanfictions, a ideia ressaltada é a de que o material gerado pelos próprios leitores,

que vai de elogios às críticas, é muito valioso. Escutar os anseios do público leitor

quando ainda na comunidade virtual é visualizar, em partes, aquilo que agrada ou
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não um público leitor, perceber fraquezas a respeito da sua obra e também exaltar

qualidades da produção.

A interação social  no interior  das comunidades virtuais de fãs ao redor da

produção das fanfictions é um movimento de interação entre os próprios fãs da obra.

Assim,  a  produção  do  texto  literário  é  utilizada,  nesse  contexto,  como  uma

tecnologia voltada à interação dos fãs no interior  das comunidades virtuais,  que

promove processos de interação social a partir do objeto de produção escrita.

Para o autor que se vê envolvido nesses processos de postagem, comentário

e  reavaliação  da  sua  obra  literária,  inserida  no  campo  de  publicação  das

comunidades  virtuais,  a  adequação  às  expectativas  do  seu  público  leitor  ou  a

conquista da atenção desses indivíduos de maneira positiva serve também a uma

ascensão  social  dentro  do  próprio  grupo.  Autores  com  histórias  bem  avaliadas

recebem fama por  conta de suas produções,  o  que os  torna ou torna sua obra

conhecidos dentro da comunidade.

Um exemplo foi o rápido reconhecimento da obra de James (2012) mesmo

após ter sido públicada com outro nome por um público leitor de fanfictions,  que

rapidamente  conseguiu  perceber  as  semelhanças  entre  a  publicação  original  de

James (2012) como Snowqueens Icedragon e a publicação final. A fama obtida com

a  fanfiction  dentro  da  comunidade  de  fãs  foi  suficiente  para  tornar  a  narrativa

conhecida e reconhecível por seus leitores. Tal fato é um exemplo de deslocamento

das relações hierárquicas dentro das comunidades virtuais, que acaba por dar mais

destaque às obras de um autor do que de outro. E assim, determinados autores

passam a ganhar visibilidade.

Valendo-se do prestígio obtido dentro da comunidade, a publicação da obra

literária independente, até então fanfiction, torna-se uma realidade mais próxima. A

depender da situação, o interesse pode vir por parte da própria editora, que percebe

a comoção  dos leitores  em torno  da obra  e  enxerga  uma boa  oportunidade  de

comercialização de um produto. Em outros casos, a iniciativa parte do próprio autor,

que tem sua visibilidade na comunidade como um bom argumento para atestar o

valor da sua obra, que já possui certo nível de fama, diante das editoras. Quaisquer

tenham  sido  as  opções  escolhidas  por  James  (2012)  e  Reynard  (2013),  a

consequência veio a partir do título de terem sido “[…] os primeiros escritores de

fanfiction a firmar contratos acima de um milhão de dólares com grandes editoras

[…]” (JAMISON, 2017, p. 225).



136

E  as  relações  e  interações  dentro  de  comunidades  virtuais  vão  além  do

trabalho de impulsionar e dar visibilidade a casos de produção de textos literários

produzidos dentro da própria comunidade virtual. A obtenção de um reconhecimento

externo ao grupo de fãs da obra de Meyer (2008), do qual faziam parte tanto James

(2012) quanto Reynard (2013), é, além disso, um reconhecimento da própria obra de

Meyer (2008), a qual as demais estão conectadas.

A publicação e o sucesso da obra de Meyer (2008) atravessam também a

história  da  construção  de  uma comunidade  sólida  e  enorme de  fãs  da  saga.  A

presença de fãs de Crepúsculo na internet, conforme visto, resultou em um número

expressivo  de  produções  no  estilo  fanfiction publicadas  e  compartilhadas

(FANFICTION.NET,  2019a).  Nessa  perspectiva,  é  importante  frisar  que  uma

consistente base de fãs da obra ajudou a ampliar a sensação de onipresença da

narrativa em diversas mídias.

E são também os fãs de Crepúsculo que auxiliaram na popularização da obra

de Meyer (2008) e na expansão do grupo de fãs na internet que também trouxeram

uma série de histórias que, posteriormente, virariam outras obras da literatura de

entretenimento, com seus próprios grupos de fãs e admiradores e também novas

narrativas  fanfiction, como no caso das obras de James (2012) e Reynard (2013).

Na relação entre  a  comunidade de fãs  de Meyer  (2008)  e  aquelas  que surgem

posteriormente, para James (2012) e Reynard (2013), o processo de interação social

parece gerar um processo cíclico da criação das comunidades dedicadas às obras

literárias da literatura de entretenimento.

A continuidade percebida do processo de criação da comunidade para a obra

de Meyer (2008), o surgimento de outras obras literárias no interior da comunidade,

a publicação de um novo produto cultural oriundo do grupo de fãs e a geração de

novas comunidades dedicadas à nova obra aponta para o possível estabelecimento

de  uma  lógica  de  produção  da  literatura  de  entretenimento  atravessada  pelos

processos interacionais na internet. A força da interação e organização social entre

fãs serve à atribuição de continuidade a obras literárias já consagradas a partir de

novos produtos. O resultado é um movimento de encadeamento das obras literárias

que surgem em meio às comunidades virtuais, que pode se apresentar como um

sistema, tal como no caso da sucessão da obra de Meyer (2008).

A partir disso, é possível perceber os modos pelos quais uma literatura de

entretenimento  consegue  se  apropriar  de  aspectos  atrativos  para  determinado
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público  e  aplicá-los  de  modo  mercadológico  a  um  público  consumidor  e  a

comercialização de suas obras, pressupondo a criação de fórmulas baseadas em

repetições de estruturas narrativas, de construção de enredo e personagens.

Considerando que o impacto cultural do sucesso comercial obtido por essas

obras gerou, como estabelecimento de um sistema e replicação em outros meios, as

consequências da publicação de uma obra como as que foram discutidas ecoam

pelo mercado editorial e também pela indústria cinematográfica.  O impacto cultural

dessas manifestações literárias comumente desconsideradas em seu valor estético,

é, no entanto, um sinal da consolidação da literatura de entretenimento diante do

grande público.

7.2  ESTUDO  DE  CASO  II:  O  PODER  DAS  COMUNIDADES  VIRTUAIS  E  O

ESCRITOR NO MERCADO DA LITERATURA DE ENTRETENIMENTO

Livros de muita popularidade, vendidos em grandes quantidades nas livrarias,

muitas vezes comecializados com maior frequência dentro das categorias voltadas

ao público infantojuvenil ou  jovem adulto, os livros do gênero aventura estabelecem

um nicho  de  leitura  atravessado  por  particularidades  no  enredo,  que  por  vezes

apontam para o envolvimento das personagens em alguma espécie de contexto de

obtenção de poderes mágicos ou conhecimentos místicos.

Para o público jovem, a apresentação desse tipo de elemento aparenta ter um

apelo consistente, a ponto de fazer com que livros que apresentem uma fórmula

semelhante tenham obtido grandes números de venda e gerado uma consequente

movimentação no mercado editorial  a partir  do crescimento rápido da venda dos

exemplares. São vários os exemplos de livros nesse estilo, muitos posteriormente

adaptados ao cinema e com a possibilidade de se tornarem uma grande sequência

de comercialização de produtos relacioados.

Frequentemente  amparados  pelo  setor  que  costumou-se  chamar  neste

estudo  com  base  o  pensamento  de  Paes  (1990)  como  o  da  literatura  de

entretenimento, as obras as quais se faz referência neste estudo de caso têm como

essência a replicação de uma trajetória tradicionalmente atrelada à figura de um

herói, reflexão realizada aqui a partir de Campbell (1972).
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Entretanto,  em comparação  ao  cenário  de  consumo de  literatura  de  anos

atrás, os modos de leitura e consumo desse tipo de obra literária têm costumado

ocorrer de forma distinta. Cresceu de modo acelerado, no contexto do final do século

XX e  início  do  século  XXI,  a  presença  do  público  leitor  desse  tipo  de  obra  na

internet.  A ascensão dos sites de redes sociais,  das comunidades virtuais e dos

espaços de escrita abertos a qualquer usuário, influenciou, de certo modo, a difusão

de  obras  literárias  desse  gênero  e  a  recepção  feita  por  leitores  desse  tipo  de

conteúdo artístico.

O uso da internet  como espaço da composição das comunidades virtuais

(LEMOS, 2007), locais que se comportam no caso da aglomeração de leitores como

centros das discussões e das atividades voltadas à cultura de fãs (JENKINS, 2015)

de uma obra literária, tornou o consumo de diversos tipos de produtos relacionados

e de conteúdos derivados da obra original uma atividade frequente para admiradores

do trabalho artístico de um autor. Esse tipo de atividade, agora atravessado pelas

possibilidades do ciberespaço e  da conexão à  internet,  alterou as  dinâmicas de

socialização entre  indivíduos,  abrindo espaço para  novas oportunidades criativas

nesse campo.

A escrita e a publicação de histórias derivadas de outra obra literária, uma das

aplicações do conceito de fanfiction (AZZARI; CUSTÓDIO, 2014), por exemplo, são

agraciadas  com um crescimento  das  possibilidades  de  publicação  independente

dentro das comunidades virtuais proporcionadas pelo ciberespaço. A intensificação

desse  processo  de  produção  artística  ocorre  diante  da  possibilidade  de

compartilhamento com uma rede de leitores que mantêm o mesmo interesse por

uma obra literária, uma atividade concentrada no ciberespaço, uma vez que é assim

que se encontra também a organização social desse grupo de indivíduos.

É  comum  que  esses  processos  de  produção  das  fanfictions estejam

relacionados  com produtos  considerados  como  literatura  de  entretenimento;  sua

relação com o mercado editorial aproxima o cenário de escritores independentes de

obras literárias de público já consolidado, as quais também se comportam como

ponto inicial da produção do tipo fanfiction. Na variedade de produções artísticas que

podem surgir  no  campo das comunidades virtuais,  aquelas  que se  inspiram em

obras com temas voltados à trajetória do herói na narrativa, as quais se pretende

ainda discutir, também têm seu espaço. 
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São diversos os exemplos nos quais a figura do herói  e  sua trajetória  de

aventura são atravessadas pelas possibilidades de uma reunião de fãs na utilização

da conexão à internet e do ciberespaço. Como exemplos clássicos que unem os

dois aspectos que se busca resgatar, tanto a presença nas comunidades de fãs da

internet, quanto a utilização da figura do herói na construção das narrativas como

elemento  replicado,  é  possível  apontar  o  sucesso  de  vendas  literário  e

cinematográfico Harry Potter, de Rowling (1998) e também um de seus sucessores

em termos de sucesso, Percy Jackson e os olimpianos, de Riordan (2009).

Trata-se  de  dois  exemplos  da  presença  recorrente  de  fãs  de  livros  que

abordam a temática da aventura em  plataformas pela internet, caracterizados pela

produção  de  conteúdo  intensa  a  respeito  do  universo  que  representam.  Para

sustentar as discussões propostas neste estudo de caso, serão essas duas obras

literárias os exemplos trazidos ao debate como modo de compreender o uso das

obras literárias independentes nas comunidades virtuais, tanto como elemento de

interação de fãs, quanto como força nos processos de disseminação de uma obra.

O processo de reflexão sobre aspectos responsáveis pela ascensão de tais

obras ao sucesso, que colaboraram para o estabelecimento em um campo lucrativo

de comercialização nas editoras, deve considerar a abertura de novos espaços de

publicação para autores na internet. Trata-se de uma nova realidade da produção

literária, na qual a presença frequente da internet influencia tanto a inserção da obra

no mercado, quanto a elaboração da obra literária em si.

Considerando alguns aspectos muito característicos da produção de obras

lierárias  como  as  dos  exemplos  mencionados,  serão  descritos  nelas  elementos

relativos à presença do herói como elemento de composição do enredo de natureza

replicável em obras derivadas, como na fanfiction. Para a constituição de tal cenário

de pesquisa, as obras em questão servem como exemplos de reprodução de um

elemento já culturalmente inserido nas sociedades em que foram inscritas tais obras,

que tiveram uma boa recepção no mercado da literatura de entretenimento.

Ainda que se faça uso da teoria de Campbell (1972) neste trabalho, o intuito

não é explorar as questões literárias que definem a presença do herói em um livro,

nem na construção dos personagens ou o desenvolvimento do enredo. Aqui, propõe-

se, a partir de uma visão da inserção da literatura de entretenimento em um campo

de comercialização de produtos culturais, entender como esse tipo de estratégia de
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construção da obra literária acaba por ter apelo para um público e conquistar fãs, a

ponto de fazê-los migrar para o campo digital e produzir conteúdo relacionado.

Dentre  as  inúmeras  possibilidades  de  temas  que  podem  unir  as  obras

exploradas,  escolheu-se  esse  por  sua  frequência  de  aparecimento  de  obras  do

gênero aventura, que será utilizado como um exemplo dos processos de seguimento

de  tendências  pelo  mercado  editorial,  da  ascensão  da  obra  e  da  consequente

presença  virtual  da  obra.  Pretende-se,  assim,  pensar  os  processos  relativos  à

publicação  dessas  obras  a  partir  de  pontos  estratégicos  e  replicáveis  dessas

narrativas do campo da literatura de entretenimento.

A presença  de  fãs  de  obras  do  tipo  mencionado  no  ciberespaço  torna  a

aproximação  do  problema  principal,  que  inclui  a  questão  da  influência  das

comunidades  virtuais  nos  processos  de  transferência  da  obra  literária  e  o

posicionamento  do autor  como produto,  possível  de  ser  realizada.  Desse modo,

pensar nos aspectos replicáveis das obras em questão serve a este trabalho apenas

como um ponto  de partida  pra  discutir  questões que relacionam a internet  e  os

processos  de  obtenção  de  fama  relacionados  à  inserção  da  obra  no  mercado

editorial da literatura de entretenimento.

Tais esclarecimentos sobre metodologia e recorte de objeto são importantes e

necessários  para  delimitar  os  objetivos  dos  debates  realizados  neste  estudo  de

caso. Quanto à ideia do herói na literatura de entretenimento do tipo aventura, a

replicação desse aspecto  é  visto  a  partir  da  forma pela  qual  as  obras  literárias

escritas  no  gênero  fanfiction,  derivadas  de  uma  obra  já  publicada,  incorporam

elementos  bem  aceitos  pelo  público  e  considerados  como  uma  tendência  no

mercado  editorial  com naturalidade.  Desse  modo,  o  movimento  de  incorporação

dessas tendências passa a constituir  caminho a ser seguido para uma aceitação

mais direta do mercado editorial.

A construção de uma sequência para a instauração de um trajeto realizado

pela  figura  do  herói  é,  para  a  elaboração  de  uma  história  na  literatura  de

entretenimento, um aspecto que se observa por vezes em narrativas de aventura. A

figura do herói atravessa a ideia de reprodutibilidade em muitas obras literárias: a

utilização  de  um  constituinte  como  a  jornada  do  herói  (CAMPBELL,  1972),  um

padrão frequente na literatura de entretenimento,  funciona como um modelo que

direciona as ações ocorridas no campo do enredo da obra.
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Na literatura de entretenimento, o que se encontra como elemento essencial

de construção de enredo é justamente a repetição de padrões já familiares (PAES,

1990). Isso possibilita, para os processos de comercialização da obra literária, um

cenário pensado para que haja aproximação do público leitor (PAES, 1990), tal como

a jornada do herói possibilitaria por sua recorrência (CAMPBELL, 1972).

Ainda que haja espaço para a inovação, na literatura de entretenimento, que

se posiciona de modo essencialmente comercial, isso ocorre de maneira cautelosa,

pois a adoção de uma postura experimental ou a tentativa de quebra brusca dos

padrões aos quais o público já esteja acostumado pode ter efeito adverso tratando-

se  da  obtenção  de  sucesso  comercial  da  obra  literária.  Assim,  a  repetição  de

modelos que estabelecem pontos em comum em diversas narrativas, representa um

discurso organizado e recorrente em livros de literatura de entretenimento e que,

assim como nas obras a serem exploradas adiante, pode ter foco nas aventuras dos

personagens.

A replicação de formas já consagradas, como apontado por Paes (1990) na

literatura de entretenimento, é referenciada neste estudo também a partir da ideia de

reprodutibilidade técnica de Benjamin (2000) como modo de replicação de estruturas

da  obra  literária,  que  ocorre,  sobretudo,  em  contextos  de  obras  comumente

próximas aos gostos populares e de grande possibilidade de comercialização.

A figura do herói como um aspecto replicável nos produtos culturais têm se

mostrado uma alternativa rentável ao mercado, o que pode ser um sinal da sua boa

aceitação. Um exemplo de aplicação da ideia do herói está nas histórias a respeito

de super-heróis, hoje muito presentes no cinema, de modo que filmes voltados aos

super-heróis  recebem bastante  destaque na indústria  do  entretenimento:  “[...] na

última  década  o  gênero  alcançou  uma  posição  poderosa  na  indústria

cinematográfica, e agora quatro filmes de super-heróis estão entre as 10 produções

de maior bilheteria de todos os tempos” (BBC, 2019). Trabalhar com a figura do

herói  contemporaneamente  é  também trabalhar  com a possibilidade de  sucesso

comercial.

Assim, ainda que não limitada ao campo da literatura, a figura do super-herói

serve  aqui  como um exemplo  pois  consegue estender  o uso dessas estratégias

apresentadas  em  Campbell  (1972)  na  construção  dos  enredos  e  dos  trajetos

realizados pelos personagens, como um dos mais notáveis exemplos desse tipo de

estratégia  no  campo  do  entretenimento.  Seja  nos  quadrinhos,  nos  livros  ou  no



142

cinema, essa presença na cultura da mídia é aqui tomada como exemplo para que

se discuta os processos de obtenção de fama para a obra literária e de lucro para a

indústria do entretenimento.

Na adoção de padrões familiares ao público leitor, o processo de elaboração

da  obra  literária  é  voltado  à  produção  de  obras  literárias  que  sejam  sucessos

comerciais  por  parte  do  mercado  editorial.  Por  meio  da  utilização  de  estruturas

recorrentes  na trajetória  dos personagens e  em seus posicionamentos frente  às

dificuldades, o resultado é a criação de um produto, que quando aplicado ao campo

da literatura de entretenimento ou até mesmo o cinema de viés mais comercial, pode

entregar ao mercado rentabilidade.

As obras de literatura do entretenimento que fazem uso dessas estruturas

recorrentes da jornada do herói de Campbell (1972) na literatura focada em aventura

fazem uso de elementos característicos recorrentes para o público leitor desse tipo

de  obra.  De  modo bastante  resumido,  o  caminho  do  herói  se  trata  da  unidade

básica, que se entende da seguinte forma: “the standard path of the mythological

adventure of the hero is a magnification of the formula represented in the rites of

passage: separation – initiation – return15” (CAMPBELL, 1972, p. 30).

A  partir  da  estrutura  básica,  outras  situações  percorridas  pelo  herói

contruibuem  para  o  aspecto  cíclico  de  constituição  dessas  histórias.  Além  da

utilização  de  arquétipos  na  construção  do  personagem como característica,  seu

trajeto apontado nas ideias de Campbell (1972), é repleto de elementos que para a

literatura  de  entretenimento  e  para  o  leitor  desse  tipo  de  literatura  já  foram

normalizados e são hoje esperados em várias histórias de aventura.

Ainda que discussões a respeito do encaixe das obras mencionadas nesses

parâmetros de Campbell (1972) sejam válidas, ao interesse desse estudo não cabe

o aprofundamento nesse setor. Assim, restringe-se a discussão a ideia da jornada do

herói  como um possível  padrão  a  ser  repetido  pela  literatura  de  entretenimento

tratada por Paes (1990), possivelmente presentes em obras como as mencionadas,

Harry Potter  e Percy Jackson e os olimpianos pela forte relação com a aventura e

com a ideia do herói mantida nessas obras literárias.

A ideia  das principais  estruturas da construção da jornada do herói  como

elementos repetentes nas obras de literatura de entretenimento é parte constituinte

15 “o caminho padrão da aventura mitológica do herói é a magnificação da fórmula representada nos
ritos de passagem: ‘separação – iniciação – retorno’” (CAMPBELL, 1972, p. 30). Tradução nossa.
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dos enredos desse tipo de obra. Isso porque, muitas vezes, quando há a figura do

herói,  apela-se  para  o  tipo  de  narrativa  que  é  familiar  ao  público,  que  já  está

presente na construção de mitos com o passar do séculos (CAMPBELL, 1972), e

que retorna como modo de manter uma ideia já bem aceita no âmbito da literatura.

Conforme abordou-se no estudo de caso anterior, a presença de um tipo de

elemento, o sobrenatural, pode ser visto como um atrativo para determinado tipo de

público, um elemento que funciona como uma tendência. Sua replicação constante

pode originar, tal como aponta Jamison (2017) uma espécie de  boom editorial, no

qual uma série de livros de temática semelhante são produzidos e publicados em um

período de tempo.

A depender  da  receptividade  da  incorporação  desse  tipo  de  elemento,  a

chance de sucesso comercial pode ser ampliada. Da mesma forma, a recorrência da

estrutura de construção de uma jornada do herói tem seus efeitos de familiaridade

no processo de recepção da obra literária  diante do grande público.  Tomando a

figura do herói  e  misturando-a aos aspectos  sobrenaturais  e  míticos que podem

construir uma obra, é comum hoje ver obras com tais elementos emergirem grandes

exemplos de sucesso comercial na editoração e comercialização de livros voltados

ao grande público. 

O  tipo  de  combinação  mencionado  está  presente  em  obras  como  Harry

Potter, de Rowling (1998), e outras nas quais o tratamento da jornada realizada pelo

personagem é semelhante à mencionada por Campbell (1972). Parte da lista dos

dez livros mais comercializados de todos os tempos (TERRA, 2015), Harry Potter e

todos seus inúmeros desdobramentos, de Rowling (1998),  trouxeram ao universo

cultural popular uma série de influências e impactos cuturais de medição complexa,

mas de percepção recorrente por meio daquilo que se originou a partir da obra. 

Sendo uma das mais bem sucedidas franquias de livros e filmes do final do

século XX e do início do século XXI,  Harry Potter  ultrapassou a marca de meio

milhão de exemplares vendidos, quase cem mil apenas do primeiro dos livros da

série (TERRA, 2015), que trouxe às obras de Rowling (1998) uma forte presença no

campo da literatura do entretenimento desde a estréia, no ano de 1997.

A obra literária, focada na revelação dos poderes do personagem principal e

na  sua  jornada  a  partir  de  sua  entrada  em  uma  escola  de  magia,  em  muitos

aspectos  a  história  apresentada  por  Rowling  (1998),  se  vê  compartilhando  da

tradição  dos  mitos  apresentadas  por  Campbell  (1972)  em  seu  processo  de
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construção.  Ao público que têm acesso a esse tipo de obra literária  de Rowling

(1998), a proximidade com a construção do mito e da jornada do herói, tal como

brevemente aqui exposta pela perspectiva de Campbell (1972) traz familiaridade e

facilidade na interação e leitura com o texto da obra.

A adoção de uma narrativa que perpassa os passos essenciais da construção

mais elementar do mito do herói explicado por Campbell (1972), ou que até mesmo

contempla  seus  desdobramentos,  é  um modo de  se  adequar  a  essa  visão  que

aposta em caminhos já traçados anteriormente, familiares aos leitores. É possível

compreendê-la como uma narrativa que emprega o místico e o sobrenatural que, por

sua familiaridade atribuída pela replicação de um ciclo da trajetória do herói, tem

adequação  facilitada  aos  gostos  do  público  e  uma  consequente  tendência  de

aceitação pelo mercado de consumo da literatura de entretenimento.

A inserção de um produto no mercado editorial, além de ser influenciada e,

por  vezes,  possibilitada  pela  presença  na  obra  literária  de  elementos  que  são

considerados tendências de mercado, pode depender de uma série de outros fatores

que não dizem respeito à facilidade de aceitação do público quanto a determinados

temas.  Nesses  casos,  o  processo  de  entrada  nas  dinâmicas  características  do

domínio do mercado editorial precisa ser sustentada por outros aspectos. 

No caso do primeiro livro de  Harry Potter,  por exemplo, a publicação vem

acompanhada de uma série de rejeições do trabalho de Rowling (1998) por parte da

editoras. Tal como informado pelo agente de Rowling (1998), as rejeições vieram de

um grande número de editoras no Reino Unido e por  uma série  de razões que

colocaram empecilhos  no processo de publicação  (SIECZKOWSKI,  2017). Ainda

assim, mediante a sua publicação, a obra rapidamente conseguiu adquirir um status

de sucesso no campo da literatura de entretenimento, hoje estando na lista de livros

mais vendidos de todos os tempos (TERRA, 2015).

O processo de entrada da obra no mercado literário é complexo, e envolve,

além  das  negociações  entre  autores  e  editoras,  uma  série  de  aspectos  que

qualificariam uma obra para ser publicada nos moldes de produção e divulgação já

difundidos pela indústria da literatura de entretenimento em seu sentido mais geral e

voltado ao seu envolvimento  com o capitalismo artista  (LIPOVETSKY;  SERROY,

2015). No caso da obra de Rowling (1998), algumas das razões atribuídas para as

rejeições se deram pelo fato de “[...] the story being too long, the fact that a story set
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in a children’s  boarding school  might  feel  too ‘exclusive’ to  many readers,  etc.16”

(SIECZKOWSKI, 2017).

Os critérios de aceitação são variáveis a depender da editora. O contexto de

publicação  também  influencia,  pois  determinados  temas  parecem  receber  maior

destaque em certos períodos temporais e, por tal motivo, apresentam chances mais

concretas de êxito comercial em obras que se adequem a uma tendência comercial

de mercado.

A venda de exemplares da primeira obra da saga, publicada em 1997, atingiu

números  altos,  107  milhões  até  2015 (TERRA,  2015)  e  teve  foco  no  público

infantojuvenil. A obra, no entanto, atingiu também outros públicos, de modo que o

livro se tornou, no campo da literatura de entretenimento, um livro que transitou por

vários universos. Essa versatilidade em atingir públicos diversos é aqui tida como

um aparente aspecto do sucesso que posteriormente poderá ser visto na divulgação

da obra por comunidades de fãs na internet.

Além dos números que apontam para tal triunfo, há uma série de elementos

que podem ter  impulsionado o sucesso da obra  literária,  tal  como a  adoção de

aspectos já familiares ao público como a figura do herói ou o elemento sobrenatural,

como se mecionou anteriormente. Uma outra possibilidade está, também, no cinema

como modo de expandir o público da obra literária.

Como em outros casos, a indústria cinematográfica foi de grande importância

para impulsionar a divulgação de Harry Potter. Além da publicação de outros livros

da série, a disseminação das versões adaptadas ao cinemas e produtos vendidos

relacionados à obra literária de Rowling (1998) permitiram uma ampla presença do

produto cultural no âmbito da indústria do entretenimento, de forma a ser possível

proceder uma ampliação e uma renovação do público consumidor da obra.

Do mesmo modo, o contexto desse tipo de acontecimento tem um importante

fator na difusão da obra para o grande público: a internet. O sucesso comercial de

Harry Potter ocorre em um período de expansão da internet como uma mídia para

comunicação e, sobretudo, consumo do entretenimento. Assim, a inserção da obra

na internet ocorreu de maneira natural em relação ao contexto social de publicação

e divulgação da obra, algo que promove até hoje uma forte presença dos fãs da obra

nas redes e comunidades virtuais do ciberespaço.

16 “[…] a história ser longa demais, o fato da história se passar em um colégio interno poderia torná-

la muito exclusiva para alguns leitores, etc.” (SIECZKOWSKI, 2017). Tradução nossa.
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A inserção de  Harry Potter  e de conteúdos relacionados aos trabalhos de

Rowling (1998) na internet tornou o livro uma das obras pioneiras a passarem pela

produção  e  publicação  de  conteúdo  produzido  pelos  próprios  fãs  na  internet,

organizados  em  comunidades  virtuais.  Com  a  publicação  da  obra  em  1997,  a

internet como uma mídia de grande difusão de processos comunicacionais ganhava

protagonismo.  E a  ocorrência  desse uso altera  tanto  os  modos de consumo da

literatura, quanto os modos de difusão de uma obra literária diante do seu público

leitor, que está hoje em mais locais que costumava estar.

A criação de comunidades virtuais de fãs resultou, pois, na possibilidade de

concentração de fãs de uma obra localizados em locais geograficamente distantes

em um único espaço, tal como aponta Lemos (2007). Nesses espaços de interação

entre  fãs,  há  por  vezes  tanto  a  possibilidade  de  discussão  da  obra  entre

interessados,  quanto  a  exploração  de  possibilidades  criativas  de  expansão  do

conteúdo da obra por meio de produção de outros elementos artísticos.

A organização dos fãs em espaços virtualmente compartilhados permitiu  a

publicação  e  o  acesso  ao  conteúdo  produzido  a  respeito  da  obra  originária.  A

presença já inicial das organizações de fãs de Harry Potter na internet coincide com

a época na qual a internet ainda ganhava força como meio de comunicação. Anelli

(2011), ao relatar a expectativa do lançamento de um dos livros da série por sua

perspectiva como fã da obra de Rowling (1998) no ano de 2007, demonstra alguns

modos utilizados por fãs naquele período para entrar em contato para comentar a

notícia:  “haveria  e-mails  de  grupo,  postagens  em fóruns,  de  discussão,  bilhetes

escritos apressadamente” (ANELLI, 2011, p. 15).

A aglomeração de fãs de uma obra diante dessa nova mídia emerge aos

poucos, distante de estar próximo do alcance que hoje tem a internet. As primeiras

comunidades virtuais de fãs de Harry Potter iam, assim como o ritmo de ampliação

do acesso à rede, crescendo aos poucos. Anelli (2011), por exemplo, tratando um

pouco de sua experiência como uma das administradoras de um dos maiores sites

de fãs de Harry Potter da época de lançamento dos livros, traz como exemplo a forte

relação  entre  fãs  de  produtos  culturais  do  começo  do  século  XXI  e  do  uso  do

ciberespaço como local para compartilhamento de informações e conteúdo.

No  caso  da  obra  Harry  Potter, o  surgimento  de  comunidades  virtuais  é

bastante expressivo e a existência dessas comunidades pode ser vista até hoje, em

sites exclusivos para a união de fãs da obra, como o Potterish (2019), ativo há quase
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duas décadas e que reúne uma série de informações a respeito da obra. Outros

sites também funcionam como veículos de informação dentro da comunidade de fãs,

além  de  também  trazerem  outras  funcionalidades  de  interação  entre  fãs  em

experiências  de  fóruns,  publicação  de  fanfictions,  de  fanarts17 e  outros  tipos  de

contato entre fãs de Harry Potter que até hoje presentes.

Os espaços de concentração dessas comunidades virtuais, tais como sites de

redes sociais e de compartilhamento de conteúdo, são espaços propícios para essa

interação entre fãs. A organização dessas redes de contato entre fãs é vital para a

divulgação das obras literárias do tipo  fanfiction, pois o crescimento das redes em

comunidades de fãs torna a difusão e o compartilhamento da obra com mais setores

um movimento mais organizado e direcionado ao público leitor, ou seja, os próprios

fãs da obra literária original.

A relação entre Harry Potter e o seu público na internet é um dos principais

em questão de difusão  da obra e dimensão da comunidade de fãs criadas para se

discutir a respeito do fenômeno literário e cultural. Sua presença pode ser até hoje

percebida na internet com comunidades virtuais ainda ativas em sites específicos ou

sites de redes sociais, e uma presença constante de fãs que continuam a produzir

conteúdo  e  também  receber  atualizações  de  outros  produtores  de  conteúdo

relacionado à obra de Rowling (1998).

A produção de conteúdo por parte dos fãs, no caso de  Harry Potter, assim

como  naqueles  exemplos  previamente  discutidos  no  estudo  de  caso  anterior,

também se dá no âmbito da literatura, como em tantos outros. O surgimento de

textos inspirados nas obras originais de Rowling (1998) ocorre em grande número,

de  forma  que  até  mesmo  comunidades  exclusivas  para  a  escrita  coletiva,  a

produção e o compartilhamento dessas obras possam ocorrer com foco somente em

Harry Potter. Jamison (2017) exemplifica a variedade dos sites para fãs dedicados à

obra de Rowling (1998):

além dos grandes arquivos multifandom como Fanfiction.Net, Fanlore lista
trinta  sites  de  fanfic  gerais  de  Harry  Potter  (incluindo  alguns  sites  com
propósitos  mais  variados,  como  o  influente  MuggleNet,  que  inclui
importantes seções de fanfiction) e pelo menos três vezes mais arquivos
menores devotados a relacionamentos, temas ou personagens particulares
(JAMISON, 2017, p. 158).

17 Termo utilizado para se referir a alguns tipos de produção artística realizadas por fãs a respeito do
produto que admiram, tal como desenhos, pinturas, entre outros.
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A  fanfiction produzida por parte dos leitores consumidores de  Harry Potter

acontece  em um campo no  qual  os  próprios  autores  e  leitores  organizam suas

relações com base de processos hierárquicos próprios e das ferramentas fornecidas

pela plataforma utilizada para produção e publicação das obras ou interação entre

os  sujeitos  presentes  na  comunidade.  Em  sites  dedicados  exclusivamente  à

postagem da  fanfiction,  o número das produções é grande e contempla distintas

possibilidades de escrita, tal como se percebe na imagem abaixo [Figura 3]:

Figura 3: Posição da obra na lista de obras literárias com maior número de publicações fanfiction no
site Fanfiction.net

Fonte: FANFICTION.NET, 2019b.

Os dados de Jamison (2017), que já traziam o número de 500 mil fanfictions

de  Harry  Potter  registradas  só  em  um  dos  maiores  sites  de  publicação,  o

Fanfiction.net,  tornaram-se ainda  maiores  (FANFICTION.NET,  2019b).  De acordo

com a lista de comunidades de fãs com o maior número de postagens nesse site, o

número hoje se aproxima de 815 mil publicações, de acordo com o registrado na

imagem acima. Além desse espaço, os escritores do gênero focados na obra de

Rowling (1998) ainda se encontram em sites voltados exclusivamente para fãs da

obra, sites de redes sociais diversas e outros locais do ciberespaço.

Como já se apresentou no estudo de caso anterior, o processo de criação da

fanfiction,  de origem, produção e publicação essencialmente independentes, pode

também resultar no surgimento de outras obras literárias de publicação por parte de

editoras. Nessas circunstâncias, os olhares da indústria do entretenimento passam a

se voltar para esse tipo de manifestação independente por sua popularidade nas

redes de fãs, fazendo uso da facilidade de encontro do material produzido em um
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espaço aberto como o da internet e do valor já atribuído pela comunidade por uma

série de indivíduos que a consomem.

Tal como explorado no primeiro estudo de caso, a possibilidade de obras do

tipo fanfiction inspiradas em Harry Potter terem sido publicadas posteriormente como

obras  literárias  originais  é  alta,  dada  a  recorrência  da  produção  de  fanfictions

focadas na obra de Rowling (1998). No entanto, as dificuldades apresentadas na

comprovação de dados de origem desses trabalhos pelos apagamentos sofridos nas

obras originais torna difícil retomar o ponto de início do processo e confirmar que, de

fato, uma obra costumava ser uma fanfiction. Para evitar o tráfego por um terreno de

difícil manejo de dados, o foco estará, portanto, na compreensão do funcionamento

das comunidades virtuais e na posição assumida pelo artista diante do processo de

transferência pra o mercado editorial.

Fazendo  uso  da  produtividade  do  campo  de  produções  de  fanfiction da

comunidade de fãs de Harry Potter, possivelmente uma das mais frutíferas dentre as

principais comunidades dedicados a obras literárias, a hipótese de transferência de

uma obra  literária  que tenha sido  postada em um site  dedicado a esse tipo  de

produção escrita para o domínio de uma editora que esteja inserida no mercado

editorial  de grande porte é viabilizada por uma série de fatores já mencionados.

Alguns exemplos são a adequação às tendências do mercado editorial, a adoção de

aspectos familiares ao público leitor e, sobretudo, a aceitação e aclamação por parte

do público leitor de sua comunidade de origem, como se buscará apresentar.

Antes de sofrer um processo de transferência para a editora, esse tipo de

produção literária na internet está conectada com a indústria do capitalismo artista,

explicada por Lipovetsky e Serroy (2015)  pela temática abordada: há certo nível de

contato com um produto cultural já comercializado no mercado editorial e planejado,

por vezes minuciosamente, para que a compra seja realizada.

No entanto, a produção escrita do leitor, no caso a fanfiction, não está inserida

diretamente no domínio do mercado editorial,  diferente de sua atitude diante dos

produtos comercializados. Isso significa que, até certo ponto, há a possibilidade do

autor  decidir,  quase  que  na  íntegra,  os  rumos  que  deseja  que  sua  obra  tome:

manter-se no circuito de publicação independente, junto a outros fãs, ou tomar o

rumo da publicação por parte das editoras, no qual há controle e edição do seu

produto literário.
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A passagem do domínio independente, na qual o autor se posicionava diante

dos fãs de um mesmo objeto cultural e realizava todo o trabalho de seleção daquilo

que iria ou não ao ar, tal como a revisão e até mesmo arte da capa, para um espaço

mediado essencialmente pelo poder acumulado pelas editoras altera drasticamente

as  relações  que  cercam  a  obra  literária  como  obra  de  arte  passível  de

comercialização material.

Tal  alteração é  central  no  processo de troca de domínio  da  obra.  Com a

apropriação da obra literária e da própria tecnologia literária por parte da editora,

inserida nas dinâmicas de comercialização mais destacáveis do capitalismo artista

(LIPOVETSKY; SERROY, 2015),  altera-se também o domínio que o autor possui

sobre sua própria obra literária, o modo de divulgação desse trabalho e até mesmo

aspectos internos da obra, como o enredo e personagens.

No  caso  de  obras  literárias  surgidas  no  estilo  fanfiction,  por  exemplo,

originadas como trabalho de fãs de Harry Potter, esses produtos não poderiam ser

publicados do modo como foram construídos por uma questão de direitos autorais,

que  cerca  tanto  o  uso  do  nome  da  obra,  quanto  a  construção  sustentada  nos

mesmos personagens ou fatos. A fronteira que aproxima tal obra do plágio quando

afastadas do contexto de homenagem ao qual se alia a fanfiction é tênue.

A  entrada  da  obra  de  Rowling  (1998)  na  indústria  do  entretenimento,

conforme  já  comentado,  foi  tomada  por  uma  série  de  rejeições  à  obra

(SIECZKOWSKI, 2017), que só posteriormente seriam revertidas após o ganho de

popularidade do livro.  Um breve olhar na dimensão das comunidades virtuais que

hoje permanecem dedicadas à obra de Rowling (1998) indica, logo de início, o poder

contido ainda nas relações entre fãs dessa obra de enorme alcance.  Do mesmo

modo,  para que pudessem ser  escolhidas ou aceitas  por  uma editora,  as obras

literárias do estilo fanfiction produzidas em comunidades virtuais precisam de certos

apelos que as qualificam como um produto cultural  de investimento mais seguro

para o ramo editorial.

O  impacto  realizado  por  uma  obra  como  Harry  Potter  e  todos  os  seus

desdobramentos na cultura da mídia, de modo geral, abre os olhos  das editoras e

das empresas de entretenimento para tudo aquilo que parece se ligar, por algum

motivo, à fórmula do sucesso de uma obra como aquela, de êxito comercial:
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quando o  último livro  de Harry  Potter  chegou às  livrarias,  a  série  vinha
sendo publicada havia dez anos e estivera no cérebro de J.  K.  Rowling
havia 17. Agora existem 400 milhões de livros impressos no mundo, em 65
línguas e duzentos territórios. Cinco filmes foram feitos e lançados, e até o
final de 2007 seu faturamento representava um quarto dos vinte filmes de
maior bilheteria em todo o mundo, em todos os tempos. O valor de Harry
Potter como franquia foi estimado em 15 bilhões de dólares, a maior parte
dos quais financiaram uma empresa mundial que explorou todos os nichos
da cultura popular – com a criação de produtos como videogames, filmes,
cartas de jogo, brinquedos, ´paródias e até um gênero musical inteiro, e foi
de  tal  modo  absorvido  pela  cultura  pop  que  aparece  dentro  de  outras
referências de cultura pop (ANELLI, 2011, p. 33).

Considerando como uma obra de sucesso comercial  tudo aquilo  que está

englobado no universo de  Harry Potter, a utilização de enredos semelhantes, que

façam uso de elementos bem aceitos pelo público, é um exemplo de fator que pode

atrair os olhares interessados dos publicadores de livros inseridos no contexto dos

grandes selos editoriais ou dos selos dedicados exclusivamente a isso.

Obras como Harry Potter trazem a temática da jornada dos heróis como um

elemento de familiaridade com o público, sobre a qual se discutiu por meio da obra

de Campbell (1972). Esse é um elemento que, diante da sua familiaridade com o

público,  pode  ter  facilitado  a  aceitação  entre  o  público.  Do  mesmo  modo,  as

fanfictions  que  se  escrevem a  respeito  de  um  produto  cultural  já  populares  no

mercado do entretenimento podem trazer os mesmos resquícios dessa estrutura, o

que pode já torná-las também mais facilmente aceitas.

Entretanto, mais  que  se  pensar  em aspectos  de  aceitação  por  parte  das

editoras  ou  do  público  final  geral,  há  ainda  que  se  pensar  nos  aspectos  que

impulsionam o autor  dentro  da  comunidade virtual,  o  que é motivo  para  atribuir

visibilidade à sua obra. Como afirma Anelli (2011), a ideia do autor celebridade era

muito  anterior  à  publicação  de  Harry  Potter  e  aos  ganhos  de  Rowling  (1988).

Entretanto, essa ideia se tornava mais atrativa a medida que autores desse tipo de

literatura ganhavam espaço com maior frequência.

A sociabilidade dentro da comunidade virtual, resultado das interações entre

fãs da mesma obra, são um destaque das redes de contato por também moldar a

forma de escrita: “crescer lendo e escrevendo nas comunidades de fanfiction online

se tornou uma realidade muito comum e ajudou a moldar o pensamento, a leitura e

os hábitos de escrita de uma geração de futuros escritores” (JAMISON, 2017, p.

159).  Naquele  espaço,  a  produção  da  fanfiction  é  tanto  modo  de  estabelecer

comunicação, quanto forma de aprender a trabalhar com o texto literário. Tal como
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lembra Poe (2011), o ato de postar na internet acaba sendo, de certo modo, o de

estabelecer diálogo entre indivíduos.

As relações entre leitores e autores são um destaque no processo de escrita

atravessado  pela  lógica  das  comunidades  virtuais  no  ciberespaço.  Uma  obra

produzida e publicada por capítulos dentro de uma comunidade virtual por um autor

pode, por exemplo, ir sofrendo alterações a depender da resposta que se receba a

respeito do produto literário  já obtido até então,  para que ela possa se adequar

àquilo  que  deseja  o  público  leitor.  Essa  possibilidade  de  alteração,  atribuída  à

publicação independente pelas ferramentas, é oposta à rigidez de uma publicação

mais definitiva, com a qual comumente trabalham as editoras.

 Os livros  da saga de Rowling (1998),  por  exemplo,  por  serem editados e

publicados de modo definitivo por uma editora, tratam-se de textos já terminados –

não no sentido de sua interpretação – e sobre os quais raramente haverá alteração,

apenas outras reedições.  Aos fãs da obra em comunidades virtuais,  no entanto,

cabe a  alteração e  a transformação desse texto  e  desse enredo,  de  modo que

nasçam novos textos que possam ser determinados e alterados a partir  de uma

postagem gradual nas comunidades virtuais.

Adequar  a  obra  àquilo  que  esperam  os  demais  leitores  da  comunidade,

sobretudo aqueles com os quais se há algum tipo de contato e podem fornecer

diretamente um  feedback  é uma estratégia de crescimento da obra e do autor na

comunidade,  algo  que  nem  sempre  é  feito  de  modo  consciente.  Aplicam-se  as

questões de valor dentro da comunidade que uma obra pode adquirir quando em

contato com seu público leitor.

Ao se refletir a respeito do processo de crescimento da escrita dentro das

comunidades virtuais, e a consequente trajetória de preparação dos autores para

publicações posteriores, alguns casos de indivíduos que iniciaram suas carreiras na

escrita  de  fanfictions  e  posteriormente  seguiram  suas  carreiras  como  escritores

publicando  livros  pelo  mercado  editorial  podem  ser  mencionadas.  Dentre  casos

famosos a respeito de fanfictions que podem ser lembrados na comunidade de fãs

de Harry Potter está, de acordo com Jamison (2017), a trajetória de Clare (2013).

Conhecida em comunidades de fãs de Harry Potter por suas fanfictions, Clare

(2013), posteriomente passou a publicar suas obras originais por meio de editoras

(JAMISON,  2017),  conseguindo  grandes  números  de  vendas.  Tal  como  aponta

Jamison (2017, p. 161), “Cassandra Claire era uma participante dedicada e central
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do  fandom  de  Harry  Potter,  participando  de  todas  as  formas  [...]”.  Assim,  a

comunidade virtual de fãs serve como espaço para aprender a escrever. E, como

defende este estudo de caso, o aprendizado é, nesse caso, coletivo: é por meio da

interação de indivíduos, pelo comentário e pela reformulação. 

Ainda que suas obras publicadas não tenham se originado das fanfictions que

publicava, o início do processo de escrita literária de Clare (2013) está, em muitos

aspectos,  relacionado  ao  seu  começo  como  escritora  nas  comunidades  virtuais

dedicadas à Harry Potter, ao seu contato com outros fãs que lhe serviam de público

e, sobretudo, com as opiniões que colaboravam no processo de lapidação de sua

escrita literária. 

 Hoje,  a  comunidade  de  fãs  dedicada  a  uma das  obras  de  Claire  (2013),

Instrumentos  mortais,  possui  uma  produção  intensa  no  campo  das  fanfictions,

totalizando quase dezoito mil histórias compartilhadas, o que entrega o sétimo lugar

dentre as obras com mais textos divididos entre os fãs no site Fanfiction.net (2019b).

As  obras  ali  produzidas  podem,  pelas  questões  já  comentadas  antes,

pautadas em relações de hierarquia entre autores e leitores na comunidade, pelos

temas abordados, pela elaboração do enredo ou dos personagens, ou por uma série

de outros fatores, eventualmente crescerem e se expandirem para outros meios.

Dentre eles, o da publicação impressa ou da publicação digital amparada por um

selo editorial. De acordo com Jamison (2017, p. 231): “as comunidades de fanfiction

são comunidades de escritores, e a interação as impulsiona tanto quanto as próprias

histórias”. 

Assumir um selo editorial e transformar sua obra para o formato livro, oficial e

publicado impresso ou digitalmente, é um modo de legitimação da obra e do trabalho

do autor, é torná-la efetivamente literatura (CANDIDO, 2013). Por tal motivo, alguns

autores  que  somente  se  enquadravam no  contexto  online  de  publicação,  ainda

limitado a um público  essencialmente  composto  por  fãs  da mesma obra que se

referenciava no processo de escrita, encontram nessa oportunidade uma chance de

ampliação dos públicos do seu trabalho, assim como de retorno financeiro.

Outro exemplo do trabalho de fanfictions pode ser visto no trabalho inspirado

na série de livros de Rowling (1998), entitulada  Harry Potter and the methods of

rationality, de Yudkowsky (2015). Publicada digitalmente como uma fanfiction, o texto

de  Yudkowsky  (2015)  faz  menção  direta  aos  personagens  e  algumas  situações

encontradas no livro de Rowling (1998).
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 Considerada  uma  fanfiction,  de  publicação  online,  a  própria  obra  de

Yudkowsky (2015) traz o aviso da proveniência e natureza do trabalho: “disclaimer:

J.  K.  Rowling  owns Harry  Potter,  and no one owns the  methods of  rationality 18”

(YUDKOWSKY,  2015).  As  plataformas  de  postagem  de  fanfictions,  como  o  site

Fanfiction.net  (2019b),  no  qual  a  fanfiction  de  Yudkowsky  (2015)  foi  postada

inicialmente,  contam com espaços  para  comentários  dos leitores,  o  que torna a

construção da narrativa um processo de interação entre leitor e autor e que prepara

o trajeto até a publicação ou formalização da obra em outro meio.

Ainda que Harry Potter  possa apresentar muitas semelhanças a Crepúsculo

de Meyer (2008), apresentada no primeiro estudo de caso, em relação à adesão de

fãs nas comunidades virtuais, da quantidade de obras que se originaram daquela

tida  como  original  e  também  pela  quantidade  de  obras  e  também  autores  que

passaram pelo processo de transferência de domínio do campo da independência

na internet para o controle das editoras, o foco aqui se encontra na construção de

relações entre indivíduos como elemento que proporciona as transferências para o

campo editorial, assim como a já mencionada no outro estudo presença de aspectos

comuns e facilitantes da literatura de entretenimento.

O impacto cultural gerado por uma obra literária que atinge as proporções do

sucesso obtido pela obra de Rowling (1998) é significativo. Isso se vê tanto pelo

tamanho das redes que se estabelecem na internet, apresentadas há pouco, pelos

fãs,  algo  que  se  expande  também para  o  universo  do  real,  quanto  também na

influência  que  se  espalha  no  próprio  mercado  editorial  ou  nas  expectativas  e

processo de escrita de outros autores.

A influência de uma obra no campo cultural ocorre a partir da permanência de

fãs que continuem a tornar a obra um elemento relevante: para que haja impacto, é

necessário que haja leitores e, muitas vezes, fãs dedicados à difusão da obra como

elemento de influência. Harry Potter, por sua abrangência como um produto cultural

de  impacto  em  diversas  gerações  e  presença  constante  no  mercado  do

entretenimento,  representa  um  bom  exemplo  dos  processos  de  influência  nos

processos de construção de obras posteriores.

Na realidade, a expansão de sua influência também impacta a inserção de

novas obras no mercado da literatura de entretenimento. A hipótese é de que tal

18 “aviso: J. K. Rowling é proprietária de Harry Potter, e ninguém possui os métodos da 
racionalidade” (YUDKOWSKY, 2015). Tradução nossa.
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fenômeno ocorra a partir de aspectos centrais da obra, que possam ser tidos como

um fator decisivo no sucesso comercial da obra: obras que adotam posicionamentos

parecidos, acabam por conseguir resultados parecidos. E, no caso das  fanfictions,

no qual a influência é direta, as chances de se parecer com a obra original – e com

aquilo que há de melhor nela de acordo com os olhos do mercado – é alta.

Da  mesma  forma,  há  também  aqueles  casos  nos  quais  o  processo  de

fanfiction  não existe,  mas as obras ou o trabalho do autor são, de algum modo,

inspirados  e  resguardam  algumas  semelhanças  na  adoção  de  caminhos

semelhantes no que diz respeito à adoção das tendências do mercado editorial. Por

fim, há ainda aquelas obras que não remetem à obra causadora do sucesso, mas

que, pela busca do mercado editorial por produtos culturais que compartilhem, por

exemplo, aspectos que tenham uma boa aceitação diante do público consumidor.

As  obras  que  envolvem a  figura  de  um herói,  por  exemplo,  são  as  mais

diversas e que também puderam ser publicadas mais adiante são variadas. Como

um exemplo  de  sucesso  tão  amplo  quanto  aquele  obtido  pela  obra  de  Rowling

(1998)  está  Percy  Jackson  e  os  olimpianos,  série  de  obras  de  Riordan  (2009).

Apesar de destoar da temática apresentada por Rowling (1998), assim como Harry

Potter, a obra de Riordan (2009) também segue em alguns aspectos os preceitos da

jornada do heroi de Campbell (1972) para a construção do enredo.

Percy Jackson e os olimpianos  é uma série de obras literárias escritas por

Riordan (2009). Um dos principais aspectos que atravessa a construção da trama é

a  referência  constante  a  figuras  mitológicas  e  a  presença  destas  no  enredo.  A

utilização de personagens clássicos da mitologia grega vem à contemporaneidade

como uma estratégia interdiscursiva: “o autor conjuga lendas da mitologia grega com

aventuras no século XXI. Nelas, os deuses do Olimpo continuam vivos, ainda se

apaixonam por mortais e geram filhos metade deuses, metade humanos, como os

heróis  da  Grécia  antiga” (INTRÍNSECA,  2019).  Tais  relações  se  manifestam em

obras como Percy Jackson e os olimpianos, que atingem o  mainstream como um

grande potencial de vendas, colocando a temática no mapa de consumo da literatura

de entretenimento.

Tal como já se comentou, não há necessariamente pionerismo nesse tipo de

abordagem. No entanto, ocorre um tipo de inovação dentro do campo da literatura

de  entretenimento,  a  qual  abarca  um  tema  já  explorado  em outros  campos  da

literatura e faz dele um possível  elemento de ampliação do sucesso comercial  e
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alcance de públicos distintos. Nesse caso, tal como houve com Cinquenta tons de

cinza, como comenta Jamison (2017), há chance de ocorrer uma espécie de boom

editorial pelo surgimento de obras relacionadas.

A obra de Riordan (2009)  também obteve bons resultados comerciais.  No

Brasil,  os  livros  de  Riordan  (2009)  acumulam  pelo  menos  cinco  milhões  de

exemplares vendidos, de acordo com o que informa a editora Intrinseca (2019). No

mundo, a estimativa é de que o número seja ainda maior, de modo a apresentar uma

visão da obra literária que se aproxima da de fenômeno cultural pop.

O número de exemplares vendidos é alto, o que parece representar um bom

alcance comercial das obras da saga. Há também as adaptações cinematográficas

entram como um meio de impulsionar  as vendas dos exemplares dos livros.  No

cinema,  tal  como  Harry  Potter,  o  impacto  da  saga  também  é  grandioso:  as

adaptações para o cinema também ampliam a arrecadação da empresa de produtos

e vendas relativas a um produto de entretenimento.

Seu alcance no cinema e sua popularidade nos livros, assim como em outros

casos previamente mencionados, também trouxe uma legião de fãs admiradores da

obra. Considerando a data de publicação da obra, o acesso à internet em alguns

países  já  se  mostrava  consideravelmente  alto,  o  que  já  insere  o  processo  de

formação de comunidades de fãs no contexto de uso ostensivo da internet. Assim, a

criação de comunidades virtuais de fãs que volvesse em torno da obra de Riordan

(2009)  ocorreu  de  modo  rápido,  uma  vez  que  as  plataformas  já  desenvolvidas

naquele período permitiam o estabelecimento fácil de comunicação via internet.

 A  produção  da  fanfiction  dentro  do  campo  das  comunidades  virtuais

estabelecidas em plataformas virturais, no caso de Percy Jackson e os olimpianos

ocorre também de modo frequente. A constituição dessas narrativas, tal como no

que se  viu  nos casos de  Harry  Potter,  parece apelar  para  alguns aspectos  das

narrativas originais que precisam estar presentes para que os fãs que consomem

possam encontrar relações entre a obra que gostam e a nova obra produzida.

A comunidade de produção de fanfictions para Percy Jackson e os olimpianos

é  expressiva  no  ciberespaço.  No  site  Fanfiction.net,  há  mais  de  75  mil  obras

registradas, o que coloca a obra de Riordan (2009) entre as da área da literatura que

apresenta maior engajamento na produção de narrativas.

No caso de  Percy Jackson e os olimpianos,  por  exemplo,  o apelo para a

questão da mitologia envolvida na narrativa parece um aspecto utilizável em outras
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narrativas. No entanto, seu uso seria facultativo, uma vez que a partir  de outros

aspectos  da  obra  de  Riordan  (2009)  os  escritores  independentes  nessas

comunidades virtuais conseguiriam estabelecer as relações com a obra original do

modo que esperariam os demais fãs que procuram realizar esse tipo de leitura.

Como mencionado nas especulações a respeito de  Harry Potter,  a mesma

fronteira que separa situações nas quais se pode ou não adicionar elementos que

apresentem relações mais diretas entre duas obras é também aquela em que se vê

a possibilidade ou não de uma publicação da obra diante  de um mercado editorial

mais  tradicional  e  enrijecido por  questões de domínio  dos direitos  autorais  e  da

dificuldade de se estabelecer aquilo que separa inspiração de plágio no processo de

escrita da obra literária.

A replicação de elementos da obra literária pode servir, em muitos casos, para

manter um aspecto da obra originária que alcançou sucesso comercial. A mitologia

como tema central,  por exemplo, irá gerar outros livros na mesma linha editorial,

como um reflexo natural da boa recepção do público leitor à temática, introduzida e

imposta por uma obra que atingiu um sucesso superior.

Tal  como  ocorre  como  a  ideia  do  sobrenatural posta  por  Harry  Potter,  a

abordagem de temas mitológicos por parte da obra de Riordan (2009), pelo sucesso

comercial  obtido,  acaba por se expandir  para outras obras, para um campo que

passa pela  fanfiction  e vai para outras obras publicadas por editoras que seguem

uma linha editorial semelhante.

A constituição da trajetória realizada pelo herói,  de Campbell  (1972),  foi  o

exemplo de tendência discutido que ocorre tanto em Harry Potter, de Rowling (1998)

quanto em Percy Jackson e os olimpianos, de Riordan (2009). Esse é, entre ambas

as obras, um importante ponto de aproximação, que faz com que ambas possuam

um apelo semelhante diante do público consumidor da literatura de entretenimento e

que tenha predileção por obras nas quais a aventura esteja mais presente. Assim, as

duas  aparentam  possuir  uma  natureza  derivada  de  um  possível  aspecto  de

transferência  que  se  pode  apontar  a  partir  da  adequação  da  literatura  de

entretenimento aos padrões de exigência do público por meio da aproximação de

elementos que já funcionaram em outras obras.

A incorporação  dessa  influência  pode  se  expandir  por  outros  campos,  de

modo que, para a indústria cultural, tal aspecto é positivamente interpretado como
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uma tendência que pode compor outras obras literárias com o intuito de reprodução

do mesmo sucesso comercial obtido pela obra original.

Do mesmo modo, esse parece ser um argumento que também guia a escolha

das  editoras  por  determinadas  obras  literárias  produzidas  na  internet  de  modo

independentente,  sobretudo  no  caso  das  fanfictions.  Perceber  tal  característica

presente em uma obra popular em uma obra ainda não introduzida formalmente ao

público  consumidor  da  literatura  de  entretenimento  parece  funcionar  como  uma

espécie de promessa de sucesso comparado.

Além  dos  já  comentados  aspectos  compartilhados  pela  indústria  do

entretenimento e por leitores consumidores desse tipo de obra mais geral, o ponto

que se pretende abordar  está  focado nas relações que a internet  e  os fãs nela

localizados possuem no processo de disseminação e, principalmente, manutenção

da boa recepção que as obras literárias têm por parte do público geral.

Em  ambos  os  casos  mencionados,  a  presença  de  fãs  em  comunidades

virtuais e sua posição ativa na produção de conteúdo frequente tiveram impacto na

visão geral que se tem tanto da obra, quanto do autor. Além disso, o ocupar desses

espaços também foi  suficiente para que leitores de Riordan (2009) e de Rowling

(2008) pudessem produzir seus próprios trabalhos. 

A produção  desses  trabalhos  pode,  certamente,  culminar  na  transferência

desse produto para o domínio do mercado editorial, dominado pelas editoras que

normalmente trabalham com o material impresso ou digital em formato e-book. Uma

vez que o objetivo do autor é alcançar ou sucesso ou simplesmente legitimar sua

obra  literária,  e  o  das  editoras  é  obter  lucro  pela  publicação,  a  união  desses

elementos parece apontar para um cenário proveitoso para ambos. Assim, não é

difícil que esse seja o desejo de boa parte dos autores inseridos nas comunidades

virtuais escrevendo fanfictions sobre suas obras favoritas.

Assim, há transferência para o mercado editorial também do autor - e não só

da obra. O espaço da comunidade virtual serve como laboratório, como espaço de

ganho de experiência para a posterior migração para o campo da publicação pelo

mercado editorial. A comunidade, por sua vez, serve como experiência de crítica,

apontando falhas e fazendo elogios ao trabalho postado e compartilhado. Conseguir

adentar  a  indústria  tradicional  do  entretenimento,  no  entanto,  implica  elementos

como ter visibilidade na comunidade virtual de origem, possuir elementos favoráveis
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à publicação em relação às tendências editoriais ou mais uma série de fatores que

atravessam essas complexas relações entre fãs e mercado editorial.

7.3 ESTUDO DE CASO III: A EXPANSÃO DE PRODUTOS PARA OUTRAS MÍDIAS

E SUPORTES NA LITERATURA DE ENTRETENIMENTO

O crescimento e popularização dos jogos eletrônicos passa por diversas fases

até que se atinja o cenário de consumo conhecido hoje. Nos anos 1990 e no começo

dos anos 2000, a comercialização física dos jogos para computador e videogame

focava  em  um  modo  de  consumo  por  seus  usuários  de  forma essencialmente

individualizada, no qual a possibilidade de se jogar com outro usuário dependia do

deslocamento que colocasse dois jogadores em um mesmo espaço físico.

Todavia, o cenário que hoje se observa com a expansão da internet como

mídia de grande influência nas práticas sociais e com alcance consideravelmente

amplo,  é  a  cada  vez  mais  corrente  a  popularização  dos  modos  de  jogo  com

multijogadores, nos quais indivíduos de localidades diferentes podem, por meio da

internet,  fazer  parte  de  uma  mesma  partida,  atuando  de  modo  competitivo  e

colaborativo em sua atuação diante de outros jogadores em um lugar compartilhdo

no ciberespaço.

Além das alterações vistas nos modos de jogo e de ineração entre jogadores

com a intensificação da presença da internet,  as consequências dessas práticas

sociais recaem sobre o tema que até então vem sendo discutido com frequência na

elaboração  deste  estudo:  o  surgimento  das  comunidades  virtuais.  Além  das

plataformas dedicadas à interação por meio dos jogos eletrônicos, as comunidades

que se formam ao redor dos jogos por parte de jogadores que consomem conteúdo

relacionado a esse produto torna jogos eletrônicos produtos culturais que promovem

a interação entre indivíduos a partir de sua utilização.

No ciberespaço, a força dessas comunidades virtuais pode ser vista de modo

bastante frequente em plataformas como sites de redes sociais,  assim como em

sites de compartilhamento de vídeos, como o  Youtube, em reuniões de indivíduos

dedicadas  a  cada  um  dos  jogos  eletrônicos.  Também,  em  outras  ocasiões,  o

estabelecimento de comunidades para discussões a respeito de jogos e estratégias

de jogos é recorrente e organizado em formatos populares como os fóruns, nos
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quais os jogadores têm a possibilidade de opinar a respeito da jogabilidade, dos

lançamentos ou do próprio enredo do jogo.

Serviços  de  streaming  de  gameplay19 também  permitem  que  indivíduos

possam, de modo direto, acompanhar outros jogadores, por meio de um movimento

de assistir outros jogadores jogarem durante partidas E, em sites como o youtube,

muito  populares  no compartilhamento  de vídeo,  a  divulgação dessas  gameplays

passa  a  constituir  público  fiel  a  determinado  jogo  e  também  a  determinados

produtores de conteúdo.

A midiatização do ato de jogar, nesse caso, torna engajados com produtos

jogadores que, sem a internet, apenas estariam consumindo esses jogos com a rara

possibilidade de assistir outros jogadores atuarem sem que se depedesse de um

deslocamento  físico.  Além  de  um  ato  de  compartilhamento  de  estratégias,  que

envolvem  o  como  jogar,  as  gameplays  se  tornaram  um  consumo  de  puro

entretenimento e interação da comunidade jogadora de um jogo eletrônico. Tal como

relembra Poe (2011),  a internet  dá permissão para que indivíduos antes fora do

mercado  do  entretenimento  possam  produzir,  publicar  e  divulgar  seu  próprio

conteúdo, sem precisar do aval das companhias tradicionais de entretenimento.

Como  observado  nos  estudos  de  caso  anteriores,  a  constituição  de  um

público fiel no ciberespçao, comumente pode resultar em redes de contato que se

organizam em comunidades virtuais, espaços sociais instaurados por um interesse

comum (LEMOS,  2007).  Tais  espaços,  que  podem surgir  e  acontecer  de  modo

inconsciente por parte de seus participantes, são importantes pontos da organização

de um público fiel de consumidores. Àqueles que manejam tais  produtos, os jogos,

o  advento  dessas  comunidades  traz  indícios  importantíssimos  a  respeito  de

consumo  do  produto,  que  podem  ser  reaproveitados  para  decide  ampliar  seu

alcance com outros produtos relacionados ao produto original.

A popularidade  sentida  a  partir  das  comunidades  de  fãs  de  certos  jogos

eletrônicos impulsiona também sua transferência para outras mídias e plataformas.

Filmes  com base  em jogos  eletrônicos  são  já  uma  realidade,  assim como  uma

grande quantidade de produtos físicos comercializados com base em um produto

cultural inicial. Ao se pensar a ideia trazida por Eco (1991a) a respeito do romance

popular, que assim como outros produtos culturais de grande circulação, opta pela

19 Termo utilizado para denominar vídeos nos quais o criador de conteúdo grava sua partida em um 
jogo. O modelo é bastante popular em sites como Youtube.
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adoção de caminhos já conhecidos do público, a replicação de conteúdo de uma

mídia para outra pode ser vista como uma estratégia de seguir reproduzindo um

produto  já  aceito  pelo  público  pela  segurança  do  investimento  nos  resultados

financeiros e comerciais que serão obtidos.

A  interseção  entre  jogos  eletrônicos  e  o  campo  da  literatura  de

entretenimento, menos comum dentre os lançamentos de livros hoje e ainda pouco

perceptível  em  alguns  casos,  posiciona-se  como  um  campo  ainda  cheio  de

possibilidades de atuação. No entanto, alguns casos nos quais a interação entre

jogos eletrônicos e literatura geraram produtos no mercado do entretenimento já

existentes e podem ser  discutidos a partir  de uma dinâmica de transferência de

obras de um suporte para outro, na qual o uso da internet em comunidades virtuais

exerce hoje uma considerável influência.

A seguir,  serão  discutidos  tanto  os  aspectos  relativos  às  plataformas  de

interação,  compartilhamento  das  narrativas  e  reunião  de  um  público  voltado  ao

mundo  dos  jogos  eletrônicos,  quando  os  modos  de  constituição  dessas

comunidades virtuais. O objetivo é explorar, então, alguns exemplos da literatura de

entretenimento que surgem a partir dos jogos eletrônicos, como uma expansão dos

produtos  já  comercializados  a  respeito  de  um  determinado  jogo.  Diante  desse

cenário, a interação da obra literária com as comunidades virtuais de apreciação do

jogo eletrônico será também discutida.  

A respeito  do  que tem se buscado nos demais estudos de caso,  debater

sobre  a  organização  das  comunidades  virtuais,  as  redes  de  contato  dentro  do

ciberespaço  em  plataformas  diversas  possuem  poder  de  influência  grande  nas

decisões comerciais tomadas a respeito de determinada franquia de filmes, série de

livros,  entre outros  produtos culturais.  Perceber  como alguns casos nos quais  a

literatura  passa  a  ser  produto  derivado  dos  jogos  interage  nas  relações  entre

comunidades virtuais e mercado é um dos intuitos deste estudo de caso.

A produção de conteúdo independente por parte dos fãs de determinado jogo,

que pode envolver diversos tipos de produção,  pode, nas comunidades, ter também

um fim socializante, criado para promover interação entre fãs de um mesmo produto.

Assim,  as  análises  a  serem  realizadas  a  seguir  têm  foco  nas  relações  entre

comunidades virtuais e mercado na produção de obras literárias derivadas de jogos

eletrônicos, considerando as tensões possíveis nas relações entre ambas as partes
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e força das relações sociais dentro de plataformas de interação de fãs nas decisões

e opções realizadas pelo mercado da literatura de entretenimento.

A internet e seus usos transformaram os modos de interação e sociabilização

em muitas esferas das sociedades modernas. O surgimento de tecnologias como o

e-mail ou dos aplicativos de mensagem para celular, por exemplo, é uma evidência

da mudança em alguns dos modos de se comunicar,  de forma a suprir  algumas

demandas  sociais  e  gerar  outras  possibilidades  de  interação.  Processos  de

comunicação  elementares  passaram,  assim,  a  serem  intermediados  por  um

ambiente virtual além de se concentrarem no já conhecido ambiente real.

A popularização do acesso à internet trouxe às sociedades humanas também

novas  lógicas  de  socialização.  Todas  as  interações  que  previamente  se

estabeleciam  face  a  face  ou  por  outros  meios,  que  em  geral  não  permitiam  a

conversa em tempo real, puderam, com a ascensão da internet, ocorrer de modo

cada vez mais imediato, uma das características dessa mídia (POE, 2011).

A cultura dos jogos eletrônicos já estava, quando a internet se popularizou, a

ponto  de  se  estabelecer  como uma grande esfera  no  campo do entretenimento

popular.  A popularização dos videogames já  nos anos 80 constituía  uma cultura

voltada  ao  jogo,  até  então  jogado  individualmente  ou  em  dupla  quando

pessoalmente. No entanto, com a chegada da internet, alguns processos no campo

dos  jogos  eletrônicos  se  intensificaram,  dentre  eles  a  possibilidade  de  uma

jogabilidade coletiva à distância.

Nas discussões levantadas a respeito da internet no início do estudo, um dos

pontos centrais estabelecidos para discussão estava no consumo e na produção

cultural e de entretenimento pela internet (POE, 2011), no ciberespaço, local no qual

os jogos eletrônicos também estão presentes como uma forma de entretenimento.

Os  jogos  eletrônicos adentram o  universo  dos computadores  já  nos anos

1990, mas começam a caminhar para a configuração em que hoje se apresentam

com seu envolvimento com a internet: um cenário multijogadores, com a aquisição

de títulos  realizada virtualmente e acesso  online,  e  com um série  de conteúdos

produzidos a seu respeito produzidas por uma rede de jogadores.

O consumo de jogos eletrônicos ultrapassa o ato de jogar e se estende a

processos  nos  quais  a  conexão  e  a  interação  entre  indivíduos  assume  espaço

importante. Um exemplo é a interação entre jogadores na plataforma de jogo. Outro

exemplo está na produção de conteúdo correlato ao jogo eletrônico, uma prática
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notável  em comunidades virtuais  de jogadores que,  ao se assumirem a atuação

como fãs, produzem desenhos, vídeos, escrevem histórias, comentam, multiplicam e

disseminam informações de jogos e se comunicam com outros jogadores.

A posição  ativa  dos  jogadores  diante  do  conteúdo  relacionado  aos  jogos

eletrônicos é uma característica de interação observada em rede. A produção de

conteúdo a respeito do jogo eletrônico retira a o jogador da posição de indivíduo

consome o produto de como usual – ou seja, jogar o jogo -, e o coloca diante da

possibilidade de interação com outros que, assim como ele, passam pela mesma

experiência de jogo e de consumo.

Os  processos  artísticos  e  criativos  nessas  circunstâcias  de  consumo  e

envolvimento com o produto podem ser diversos, passando pelo design, pelo vídeo,

texto  escrito  e  até  mesmo  versões  que  unam diversas  opções.  A produção  de

conteúdo oriundo de um produto cultural de grande popularidade no mercado como

um jogo eletrônico pode ocorrer por parte dos próprios fãs, como ocorre no caso da

literatura, de acordo com o discutido nos dois primeiros estudos de caso, focados

estritamente na literatura.

A  partir  desse  compartilhamento  de  conteúdo,  uma  possibilidade  de

exposição  dos  talentos  artísticos  dos  jogadores  e  também fãs  de  determinadas

séries de jogos fica explícito, algo que serve também como vitrine de exposição de

talentos e também de potencial percepção por parte de um círculo de influência já

consolidado no mercado do entretenimento.

A  internet  e  a  constituição  de  redes  de  contato  promovem  um  cenário

favorável a esse tipo de interação entre jogadores. E, tal como responsável por parte

dos processos interacionais entre jogadores de um mesmo jogo, a internet será, a

seguir, explorada também como um elemento essencial na relação entre os jogos

digitais, a produção de conteúdo por parte dos jogadores e a literatura.

A variedade de jogos oferecida ao jogador online hoje é bastante superior ao

catálogo  ao  qual  se  deparavam,  por  exemplo,  jogadores  dos  anos  1990  ou

jogadores do início do século XXI, aos quais a dependência de métodos analógicos,

como o uso de CDs e fitas ainda era recorrente. Serviços de distribuição digital de

jogos20,  tal  como Steam (2019)  e  Origin  (2019)  hoje  são responsáveis  por  uma

20 Plataformas de comercialização de jogos, nas quais o processo de compra e de entrega do 
produto é realizado online.
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considerável fatia do mercado de consumo de jogos, permitindo o pagamento digital

e a entrega e disponibilização imediata do jogo via internet.

Os  números  de  uso  das  plataformas  são  expressivos.  A Steam  (2019),

plataforma traduzida para vinte e oito idiomas com um catálogo de quase trinta mil

jogos,  mostra  ter  uma  grande  quantidade  de  participantes:  quase  cem  milhões

(STEAM, 2019). Funcionalidades como chat, transmissão de partidas e jogos tornam

a plataforma um espaço de concentração de jogadores em comunidades virtuais

para consumo de jogos eletrônicos e conteúdo correlato (STEAM, 2019).

A rapidez  de  consumo  de  novos  jogos  é  também relacionada  à  ideia  de

jogabilidade aplicada às plataformas como as apresentadas.  Jogar  um jogo com

outros indivíduos, por exemplo, é algo que hoje ocorre mais rápido com a ampliação

das plataformas multijogadores, nas quais há interação entre jogadores dentro do

jogo em tempo real.

Com  a  grande  variedade  de  jogos  e  com  o  acesso  mais  rápido  pelas

plataformas de distribuição de jogos, é possível encontrar desde jogos produzidos

por grandes empresas até jogos produzidos de modo independente por usuários que

se desenvolvem códigos e programações necessárias para a construção de uma

interface. Isso traz ao cenário dos jogos eletrônicos uma sensação de ampliação

rápida, na qual a organização de jogadores se dá em volta de interesses específicos

como determinados jogos.. 

Do  mesmo  modo,  como  já  apontado  anteriormente,  se  organizam  as

comunidades virtuais (LEMOS, 2007). As comunidades formadas em volta de jogos

ocorrem tanto nos momentos de jogar – no modo multijogadores, na conversação

entre membros de um mesmo time, por exemplo – quanto do lado de fora dessas

interfaces, nas quais parece haver outros tipos de interação. Um exemplo pode ser a

troca de informações entre usuários que jogam um mesmo jogo, o que ocorre em

fóruns ou pela produção de vídeos a respeito  do assunto.  Outra possibilidade é

também o ato de combinar estratégias quando o jogo ocorre em equipe, o que pode

acontecer tanto dentro, quanto fora da interface.

Essa  organização  de  jogadores,  no  entanto,  pode  ampliar  os  usos  mais

básicos  voltados  para  dentros  dos  próprios  jogos.  De  modo  mais  imediato,  a

ascensão das plataformas de vídeo traz a produção de uma série de conteúdos a

respeito desses jogos eletrônicos, a depender das possibilidades apresentadas em

cada uma das interfaces. 



165

Na maior plataforma de publicação e compartilhamento vídeo da internet, o

Youtube, há um espaço exclusivo para os games. O conteúdo produzido transita dos

vídeos produzidos por criadores do conteúdo a respeito de determinada parte dos

jogos, opiniões e críticas sobre os jogos, criação de histórias com base na interface

dos jogos e até mesmo  streaming  de jogos ao vivo para que os usuários possam

assistir  outros  usuários  jogando.  No  quesito  streaming,  há  também  plataformas

como a Twitch, no qual esse mesmo tipo de prática o principal atrativo.

Figura 4: Página inicial da aba dedicada aos jogos no site Youtube.

Fonte: YOUTUBE, 2020.

Um jogo que se  adaptou bem a todas as  possibilidades mencionadas no

parágrafo  anterior  da  criação  de  conteúdo  em  vídeo  por  sua  comunidade  de

jogadores,  foi  o  Minecraft.  Com público predominantemente infantojuvenil,  o  jogo

eletrônico  que  obteve  sucesso  em  diversos  países  acabou  culminando  em  um

fenômeno próprio de expansão para diversas plataformas de consumo relacionado.

Segundo com Kinder (2013),  “Minecraft is a Lego style adventure game which has

massively increased in popularity […] The video game puts players in a randomly-

generated world where they can create their own structures and contraptions out of

textured cubes21”.  O jogo pode ser jogado tanto individualmente,  tanto em modo

multijogadores (KINDER, 2013).

21 “Minecraft é um jogo de aventura no estilo Lego que cresceu muito em popularidade […] O 
videogame coloca seus jogadores em mundos randomicamente gerados nos quais eles podem 
criar suas próprias estruturas e “engenhocas” por meio de cubos texturizados” (KINDER, 2013) . 
Tradução nossa.
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A popularidade do jogo é perceptível por uma breve observação dos números:

em 2013,  no início de seu processo de popularização após ter sido lançado em

2011, o jogo já possuia 33 milhões de jogadores (KINDER, 2013). O jogo eletrônico,

que insere seus jogadores em um mundo repleto de possibilidades de construção e

atuação, esteve nos mecanismos de pesquisa do site em 2015 como um dos termos

mais pesquisados da plataforma, atrás apenas do termo música (BBC, 2015). Outros

dados, também trazidos pela BBC (2015), revelam que o termo foi pequisado quase

quatro bilhões de vezes na plataforma.

Sua crescente aceitação por parte do público no mercado dos jogos e sua

popularidade  aumentada  pelo  conteúdo  constantemente  produzido  por  seus

jogadores em plataformas de vídeo fizeram de  Minecraft  um produto cultural  de

grande impacto, a ponto de ser reconhecido culturalmente até mesmo por aqueles

que nunca tiveram contato com o jogo, como relata a relação entre o jogo e pais de

crianças que o jogam com frequência (BBC, 2015). O reconhecimento das formas do

jogo, por exemplo, por públicos que nunca jogaram, é um indício dessa relação:  o

visual que remete ao jogo passou a ser replicado em um grande número de produtos

que envolvem a franquia.

A aceitação e adesão do público e transformação em produto da cultura pop

tornou o jogo eletrônico bastante presente na área de produção de conteúdo na

internet  e  da  comercialização  de  produtos  relacionados.  Dentre  os  produtos  de

grande destaque estão os livros inspirados no universo de Minecraft, que serão aqui

discutidos  por  promoverem  a  união  entre  características  do  jogo  eletrônico  em

questão com o processo de publicação da literatura de entretenimento.

A chegada de  Minecraft ao campo da literatura demonstra a transição de

alguns dos elementos característicos do jogo para a construção de um enredo a ser

incorporado ao livro. No entanto, tal  como implica o jogo, a liberdade de criação

aplicada ao formato de construção livre, tal como Lego (KINDER, 2013), torna difícil

perceber uma narrativa elaborada previamente estabelecida no livro, uma vez que

reside justamente na possibilidade de construção de um percurso narrativo próprio

do jogador a caracterização central que envolve o jogo eletrônico em questão.

As  discussões  a  respeito  do  surgimento  de  livros  que  fazem  uso  das

características do jogo eletrônico em questão,  mas que constrõem suas próprias

narrativas para escrita e publicação será o tópico deste estudo de caso, que propõe

ver  esses  fenômenos  à  luz  da  indústria  cultural  da  literatura  de  entretenimento
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(PAES, 1990), permeada pela ideia de capitalismo artista (LIPOVETSKY; SERROY,

2015).

Considerando  o  aspecto  de  derivação  do  jogo  eletrônico  por  parte  das

narrativas  publicadas  posteriormente  como  livro,  é  possível,  por  exemplo,

compreender processos que fazem uso explícito de aspectos encontrados em jogos

como  faria  a  fanfiction.  No  entanto,  a  ausência  da  produção  de  textos  em um

ambiente virtual como ocorre em outros casos torna a aplicação do termo fanfiction

complicada nesse caso. Como não há consenso a respeito desse tipo de produção

se encaixar nessa categoria, optou-se por não fazer o uso direto do termo. Porém,

como é  bastante  semelhante  a  forma de  operar  com os modos  da  fanfiction,  o

fenômeno será visto e tratado de maneira parecida.

De acordo com a informação já mencionada, o jogo Minecraft que aqui serve

de objeto de estudo, é focado na possibilidade que o jogador tem de construir seu

jogo da forma como preferir  (KINDER, 2013).  Tal característica abre precedentes

para que sejam criadas uma infinidade de novas histórias ou caminhos a serem

traçados dentro do jogo, algo que indica o potencial criativo do jogo na criação de

narrativas.

Essa  possibilidade  se  reflete,  por  exemplo,  na  quantidade  de  vídeos

publicados que fazem uso da interface de jogo para criar histórias e gerar narrativas

que podem ser encontrados em plataformas como o Youtube. Há tanto aqueles que

fazem uso das características de jogabilidade do jogo eletrônico, gravando vídeos

que  retratam  seu  processo  de  sobrevivência  no  jogo,  quanto  aqueles  que,  por

exemplo, criam narrativas fazendo uso das ferramentas proporcionadas pelo jogo e

as publicam em formato de série ou novela.

Comparativamente, é também o segundo tipo de expressão que aparece em

outros meios, como os livros publicados. A ideia central é a mesma: faz-se, com os

elementos constituintes do jogo, a construção de uma história. Assim, permanecem

as características da plataforma utilizada para construção, Minecraft, mas a narrativa

em si depende do autor e do uso que ele faz das ferramentas. De acordo com Petró

(2013), trata-se de um: “game do estilo ‘sandbox’ [caixa de areia, em português], de

mundo aberto - permitindo que o jogador possa tomar o caminho que quiser e tomar

suas próprias decisões do que fazer“. Esse tipo de situação de criação aparece,

como elemento gerados tanto  de livros,  quanto de vídeos produzidos com base

nesse jogo eletrônico.
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Desde o grande desponte de popularidade do jogo, livros que fazem uso dos

cenários, enredos e personagens que estão no jogo em questão são publicados e

têm consideráveis vendas no campo da literatura infantojuvenil. No entanto, não há

indícios de que esses livros que fazem alusões bastante explícitas ao jogo tenham

sido escritos ou publicados por um dos autores ou desenvolvedores do game. Em

parte dos casos, os autores são jogadores dos jogos e, até mesmo, produtores de

conteúdo a respeito do jogo em sites como Youtube.

O  espaço  de  produção  desse  tipo  de  livro  é  variado  e,  nesse  caso  em

específico, não foi possível mapear a publicação de narrativas derivadas do jogo em

sites  da  internet.  Assim,  diferentemente  dos  demais  casos,  portanto,  não  se

encontrou registro de possíveis textos publicados de modo independente na internet,

que tenham sido publicados posteriormente como livros. No entanto, a publicação de

livros explicitamente inspirados no jogo aparecem em grande quantidade e parecem,

sim, resguardar uma forte relação com a internet.

O  uso  da  internet  é  distinto  diante  dessa  perspectiva.  Nos  exemplos

previamente discutidos em estudos de caso,  o  texto era postado na internet em

plataformas voltadas aos fãs de determinado produto cultural.  Nesse caso, ainda

que essa prática de escrita pareça ocorrer em comunidades virtuais de escrita nos

moldes da fanfiction, não é desses locais que saem os textos que serão repassados

ao mercado editorial para a sua publicação nos suportes livro digital e livro impresso.

No  caso  do  site Fanfiction.net, que  é  o  mais  popular  do  gênero,  existe

produção  de  fanfiction voltada  ao  jogo  eletrônico  Minecraft.  No  entanto,  sua

presença, em comparação a outras franquias como Pokémon,  que acumula quase

cem  mil  histórias,  é  pouco  representativa,  deixando  o  jogo  na  vigésima  quarta

posição na categoria  de  jogos e  reunindo algo  em torno de sete  mil  produções

(FANFICTION.NET, 2019c).

Uma hipótese que pode explicar o fato de que o processo de transferência de

obra literária não parta diretamente da fanfiction, diferente do que ocorre em outros

casos, como se explorou nos primeiros estudos de caso está na idade do público

que compõe a comunidade de fãs. De foco no público infantojuvenil, a comunidade

de jogadores do jogo eletrônico difere das outras e, possivelmente por esse motivo,

não está presente nesse tipo de produção.

Uma vez que os livros não necessariamente são derivados da produção de

fanfiction, que é pouco frequente na comunidade de fãs realizada, como demonstrou
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a imagem acima,  o  uso da internet  é  visto  de modo distinto  como influência no

processo de publicação e produção dessas obras. Para que possa se compreender

a influência do uso da internet no processo de criação, aceitação e comercialização

de uma obra literária inspirada em jogos, em específico no caso de Minecraft, serão

introduzidos alguns exemplos que permitirão a continuidade das discussões.

Os livros com a temática Minecraft  que se publicam podem ser encontrados

em livrarias  físicas  ou  digitais  de  modo  bastante  simples.  Com foco  no  público

infantojuvenil, tais livros representam um número elevado de vendas no campo da

comercialização de obras literárias (CASARIN, 2016).

O  primeiro  exemplo  trazido  para  discussão  é  a  série  de  livros  da  autora

americana  Winter  Morgan.  Considerada  uma  produção  literária  não-oficial  de

Minecraft, ou seja, que não possui nenhuma relação com a produtora do jogo, os

livros da série de Morgan (2016) atingiram grande número de vendas, conquistando

sucesso sobretudo com o público infantojuvenil.  Suas publicações são partes de

séries  como  Aventuras  no  Minecraft,  Universidade  Minecraft  e  Minecraft:  diários

perdidos,  que reúnem livros de temática semelhante ou narrativa compartilhada no

universo Minecraft, como os mostrados na Figura 5:

Figura 5: Capas de livros publicados por Morgan (2016)

Fonte: AMAZON, 2019a, 2019b, 2019c, 2019d.

Nos livros de autores como Morgan (2016), a temática de  Minecraft  fica já

explícita na arte da capa frontal, que traz imagens do jogo e menções diretas ao

título  do  jogo  eletrônico.  Do  mesmo  modo,  como  já  se  comentou,  os  livros  de

Morgan (2016) trazem no próprio título ou na capa aviso sobre se tratar de um livro

não-oficial.  No título, diversos títulos das autoras mencionadas trazem avisos que
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mencionam  se  tratarem  de  livros  extraoficiais/não-oficiais.  Isso  revela  que  tal

interação entre autores e editoras para a publicação desses livros não envolve a

empresa  responsável  pela  criação  do  jogo,  uma  possível  estratégia  para  evitar

problemas com direitos autorais. 

O  sucesso  das  publicações  na  literatura  infantojuvenil  são  um  fenômeno

mencionado pela  imprensa,  que  noticia  o  caso  das  publicações  sobre  Minecraft

mencionando  sua  frequência,  apontando  a  possibilidade  do  seguimento  de  uma

tendência pela quantidade de livros surgidos no gênero. Casarin (2016) descreve

que no ano de 2016: “há alguns meses que os títulos nessa linha sempre aparecem

em listas dos mais vendidos”.  No caso de Morgan (2016),  o livro  Em busca da

espada  de  diamante é  apontado  como  um  bestseller  da  área  infantojuvenil,

informação  replicada  até  mesmo  na  capa  de  outros  livros  da  autora,  como

demonstrado na Figura 6:

Figura 6: Livro de Morgan (2016) considerado um bestseller .

 Fonte: AMAZON, 2019e.

O êxito comercial dos livros de Morgan (2016) também repercutiu entre outros

autores e editoras, tornando a publicação de títulos relacionados a  Minecraft  uma

tendência do campo da literatura infantojuvenil. Autores como Cheverton (2017), por

exemplo, também conseguiram destaque na publicação de livros desse tipo.

Buscando  informações  sobre  a  proveniência  dos  contatos  entre  editora  e

autores,  tornou-se  difícil  saber  os  modos  pelos  quais  foram  estabelecidos  os

contratos de publicação, ou, ainda, se a iniciativa de publicação partiu do próprio

autor ou se foi mesmo a editora que o procurou. O que se observa desse movimento

de publicação é, no entanto, que houve interesse ou aceitação do tema por parte

das editoras, pois alguns desses livros são tidos como sucessos de venda, como no

caso de Morgan (2016).
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Mesmo que não se tenha encontrado indícios do modo pelo qual autores e

editora estabelecem o tipo de publicação explorada, percebeu-se que, ainda que

não se faça uso frequente da fanfiction como um produto que gerará a publicação de

um título voltado ao público fã de Minecraft por parte de uma editora, a comunidade

de fãs na internet permanece como um núcleo de importância que vai além de uma

demanda pelos livros. Na criação de narrativas sobre Minecraft, acontece também a

lógica de impulsionamento da obra literária independente pela comunidade virtual

nesses casos e, sobretudo, do trabalho do autor que está inserido nela e busca uma

editora como modo de oficializar seu trabalho.

Tal como já se discutiu a respeito do estabelecimento de hierarquias dentro

das comunidades virtuais em processos de escrita de fanfictions, alguns indivíduos

recebem destaque na comunidade por conta de suas publicações, que por muitos

motivos  podem trazer  expectativa  para leitores.  Quando estabelecida  a  partir  de

pontos  positivos,  essa  fama pode  impulsionar  a  carreira  do  escritor  para  outros

campos, como o da publicação por uma editora.

No  caso  da  discussão  que  se  estabeleceu  ao  redor  da  comunidade  de

Minecraft, na qual a lógica de publicação a partir da  fanfiction não se estabeleceu

como algo tão forte, a criação de conteúdo por parte dos fãs fica, sobretudo, no

campo  da  produção  audiovisual,  frequentemente  compartilhada  em  sites  como

Youtube,  no  qual  grande  parte  da  comunidade  virtual  dedicada  ao  jogo,

principalmente a de menor idade, está concentrada.

Assim, quando em comparação com os casos sobre os quais se falou nos

outros dois estudos, as comunidades de fãs de produtos culturais como  Minecraft

não parecem ocupar os mesmos espaços na produção de conteúdo e na união de

fãs.  Enquanto  nos  dois  primeiros  casos,  parte  dos  fãs  das  obras  estavam

constantemente envolvidos em produções de conteúdo nas quais  a  fanfiction  se

inseria  como elemento frequente,  no caso que agora se analisa,  o foco está na

produção de vídeos para plataformas como o Youtube.

Em  termos  numéricos  de  expansão  e  alcance  do  conteúdo  produzido,

plataformas  de  compartilhamento  de  vídeo  mostram  que  o  conteúdo  em  vídeo

parece se destacar na comunidade de fãs do jogo discutido. De acordo com a BBC

(2015), “são cerca de 42 milhões de vídeos, de clipes que dão o passo a passo para

construir coisas novas ou novas formas de modificar mundos já existentes àqueles

que simplesmente mostram gravações de partidas”. Os dados de 2015 hoje atingem
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um  patamar  ainda  superior,  uma  vez  que  a  produção  desse  tipo  de  conteúdo

continua sendo realizada.  

A opção pelo vídeo como mídia principal parece também ser influenciada pela

faixa-etária que comumente está engajada no consumo de conteúdo do jogo, uma

vez  que  muitos  canais  têm produções  voltadas  ao  público  infantil  (BBC,  2015).

Desse modo, boa parte da comunidade de fãs se mantém ao redor desse tipo de

conteúdo, ainda que a produção escrita e de outros modos também possa ser vista

e encontrada em comunidades pela internet.

O espaço de publicação de vídeos é diverso, ocorre em sites como Youtube,

e pode contemplar o público geral  que possui  acesso à internet.  O processo de

criação de um canal,  que será o espaço no qual os vídeos serão veiculados, é,

portanto, acessível a todos que frequentam o site e possuam registro. Desse modo,

o processo de postagem é simples, ainda que o de produção de vídeos a respeito do

tema dependa de inúmeros fatores.

O processo de produção dos vídeos possui suas complicações técnicas, o

que pode resultar em produtos finais distintos. Seja pela qualidade, pela criatividade

ou por características diversas que possam surgir como relevantes, alguns produtos

podem ser considerados de modo mais frequente pela comunidade,  o que pode

também trazer  destaque  a  determinados  integrantes  da  organização  de  fãs  por

conta do conteúdo produzido.

Os processos de produção de vídeo acabam, de certo modo, trazendo a ideia

do  estabelecimento  de  uma hierarquia  no  interior  das  comunidades  virtuais.  Há

aqueles que se mantêm como espectadores da produção de conteúdo e, em raras

ocasiões atingem algum nível de fama nas redes de contatos. No entanto, dentre

aqueles que produzem, alguns indivíduos acabam recebendo certo  destaque,  ou

pela  qualidade  do  conteúdo,  pela  complexidade,  pela  simplicidade  ou  por  uma

enorme lista de características que podem fazer com que o público se engaje com o

conteúdo produzido.

A produção de conteúdo em vídeo da comunidade de Minecraft é tão extensa

que a própria produtora do jogo já se posicionou a favor da forma criativa pela qual

os usuários que são fãs do jogo eletrônico produzem conteúdo (BBC, 2015).  De

certo modo, isso também ocorre como uma publicidade positiva para a empresa;

algo  que  definitivamente  auxiliou  na  ampliação  do  jogo  eletrônico  e  da  própria

comunidade de fãs correspondente.
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Os tipos de produção audiovisual com base em Minecraft são diversos. Além

dos já mencionados como o de gravação de partidas (BBC, 2015), um ao qual se

deve dar destaque é a produção de séries, na qual o jogo é cenário de criação de

narrativas. A publicação de séries parece ser, na realidade, uma característica de

compartilhamento  de  conteúdo  diante  de  jogos  que  têm  uma  ‘jogabilidade’

considerada  aberta,  na qual o jogador pode explorar as possibilidades de jogo. A

produção de séries com base nas ferramentas que um jogo e seu compartilhamento

em plataformas como o Youtube pode ser vista também em outros jogos populares.

As temáticas das séries podem ser variadas e a narrativa apresentada fica

por conta do produtor. No entanto, com a grande presença da comunidade de jogo

em  vídeos  desse  tipo,  sugestões  a  respeito  de  mudanças  na  história  contada,

críticas  ao  processo  de  montagem  da  série,  entre  outras  emissões  de  opinião,

podem alterar o andamento dos episódios da série.

De certo modo, pode-se dizer que a criação de narrativas visuais em vídeo

possui  muitas  semelhanças  com  produção  escrita  a  que  se  submetem  as

comunidades de fãs de outras obras discutidas neste estudo. Ainda que o texto não

seja escrito, a criação de uma lógica de narração é bastante similar aquilo que se vê

em publicações independentes literárias na internet, assim como o procedimento de

interação e permissividade de atuação da comunidade de fãs no texto é similar.

Pode-se  então  pensar  nas  semenhanças  desse  modo  de  produção  de

conteúdo com aquilo que ocorre com as fanfictions, na qual a produção do conteúdo

é autoria dos próprios fãs. A publicação dos vídeos nos quais o jogo é jogado a partir

de  uma  perspectiva  de  construção  de  narrativa  é  um  modo  semelhante  de

aproximação do mesmo tipo de fenômeno que se estuda.

Assim como nas fanfictions, os vídeos nos quais narrativas são construídas e

remodeladas  a  partir  das  ferramentas  disponibilizadas  do  jogo  são  alguns  dos

modos pelos quais fãs também utilizam as plataformas para estabelecerem laços

sociais.  E,  considerando  a  lógica  de  organização  de  comunidades  virtuais,

produtores  de  vídeo  podem  ganhar  maior  visibilidade  em  comparação  com  os

usuários jogadores que não produzem, mas apenas comentam. Essa diferença de

posicionamento  entre  usuários  é  também  uma  diferença  de  visibilidade.  Quem

possui mais seguidores ou tem seus vídeos mais assistidos está, provavelmente, em

uma posição de destaque diante dos demais usuários.
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A questão  da  visibilidade  impera  como  um fator  que  classifica  indivíduos

dentro de uma comunidade. Assim, alguns produtores de conteúdo podem atingir

outros benefícios quanto em comparação com outros indivíduos que fazem esse

mesmo tipo de produção ou aqueles que apenas são expectadores. Tal fator pode se

mostrar  visível,  por  exemplo,  no  número  de  seguidores,  na  quantidade  de

visualizações do conteúdo, em interações como  gostar  ou  curtir  nas plataformas

sociais, entre outros modos de se inferir a influência de determinado indivíduo e seu

conteúdo no restante da comunidade.

O  acúmulo  dessa  influência  pode  ter,  como  consequência,  o  trânsito  do

produtor de conteúdo por  outras áreas.  A absorção de indivíduos já  famosos na

internet por outros setores do entretenimento, localizados nos setores tratados de

modo mais tradicional, acaba por ser uma troca vantajosa em alguns aspectos tanto

para produtores de conteúdo, quanto para instituições que trabalham com arte. No

caso de produtores de conteúdo para Minecraft e editoras focadas em literatura de

entretenimento, esse parece ser o caso.

A transferência  do  local  de  publicação  de  conteúdo  dá  ao  indivíduo  que

produz material a respeito dos jogos uma possibilidade de publicação que acarreta a

chance de maior visibilidade em nichos nos quais não atuava até então, como a

literatura. Do mesmo modo, para as editoras que veem em Minecraft uma tendência,

a possibilidade de fazer uso de um nome de um produtor de conteúdo já prestigiado

na comunidade de fãs do jogo para a produção de uma obra poderia fazer do livro,

que já trata de um tema bastante bem cotado, uma boa oportunidade para lucrar.

Há,  dentre  os  nomes  que  publicam  livros  de  Minecraft, produtores  de

conteúdo para plataforma de vídeos como o  Youtube  (CASARIN, 2016). Os livros

publicados por tais produtores de conteúdo, em muitos casos, possuem o nome de

usuário que os tornou famoso, ao invés dos nomes reais desses indivíduos. Assim, a

relação  com o  conteúdo  preservado  no  canal  de  vídeos  na  internet  permanece

preservada. A respeito dessas publicações, Casarin (2016), traz alguns exemplos da

relação entre Youtube e literatura quanto ao tema Minecraft:

esta  semana,  o  jovem Pedro  Afonso,  19,  tornou-se  o  primeiro  youtuber
brasileiro com mais de 2 bilhões de visualizações nos vídeos de seu canal,
[…] dedicado ao jogo. O garoto também lançou recentemente pela Suma
das Letras seu primeiro livro, ‘Dois mundos, um herói’, inspirado justamente
no universo proposto por  Minecraft. Publicações semelhantes, aliás, estão
na  moda  no  país.  [...]  Quem  também  está  chegando  às  livrarias  é
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‘Herobrine: a lenda’, livro da dupla de youtubers Pac, 20, e Mike, 18, cujo
canal  […]  conta  com mais  de  cinco  milhões  de  seguidores.  A obra  foi
concebida em parceria com o escritor Gustavo Magnani, outro jovem, este
com 19 anos, recebeu ilustrações de Voxer e está sendo publicada pela
Geração Editorial.  

Os exemplos  trazidos  por  Casarin  (2016)  são  evidências  do  processo  de

associação entre a atuação dos indivíduos na internet que produzem conteúdo sobre

Minecraft  e  os  interesses  de  publicação  do  mercadoeditorial  e,  sobretudo,  do

capitalismo artista (LIPOVETSKY; SERROY, 2015).  Essa associação significa um

processo de negociação entre duas forças, aquela que vem do campo da internet e

produz conteúdo do modo que preferir, e aquela que vem do mercado editorial, que

quer lucrar com tendências, mas também quer os benefícios que a associação com

pessoas influentes na internet pode fornecer.

Como um fato a ser mencionado a respeito dos exemplos trazidos em Casarin

(2016), está a presença de outros profissionais do campo da literatura e do design

na  obra,  em  um  trabalho  conjunto  com  os  produtores  de  conteúdo.  Tal  união

aparenta ser um sinal de que, de algum modo, há pretensão de se adicionar também

elementos do interesse da editora no livro que seria produzido pelos produtores de

vídeo da comunidade virtual. A seguir, são apresentados na Figura 7 mais alguns

exemplos de livros de Minecraft publicados por produtores de conteúdo no Youtube:

Figura 7: Alguns exemplos de livros publicados por produtores de conteúdo a respeito do jogo  em
editoras. 

Fonte: AMAZON, 2019f, 2019g, 2019h.

É uma hipótese a ideia de que com inspiração nas criações de narrativas

vistas nas séries em vídeo de publicação online, surjam algumas das publicações

literárias por parte de editoras. No entanto, independente se o conteúdo contido na

obra literária se trata efetivamente do conteúdo produzido, por exemplo, no formato

de série na plataforma Youtube, o processo de transferências do autor para o campo
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da literatura e de sua influência diante ao público já pode ser percebido na descrição

do fenômeno sem que se abarque essa especificidade.

Observando o modo pelo qual as relações entre consumidores e produtores

desse conteúdo ocorrem no interior das comunidades virtuais do jogo em questão, o

olhar agora se volta para as relações nas comunidades virtuais, pois é justamente

elas que parecem facilitar a produção de conteúdo, assim como o surgimento de

obras literárias que têm a ver com o jogo.

Na perspectiva aqui empregada a respeito das redes sociais, a hierarquização

em plataformas como o  Youtube  é bastante clara. Enquanto um usuário faz uma

publicação de vídeo a partir de seu canal na plataforma, os demais podem comentar,

compartilhar e assistir. No entanto, ainda que o fato de que qualquer usuário possa

publicar seus próprios vídeos, o número reduzido de contas com muitos seguidores

e com um real alcance e influência perante os demais usuários torna, em alguns

casos,  as relações entre usuários neste caso algo bastante distinto  e a posição

social exercida dentro do grupo de fãs um caso particular.

Ainda que não se consiga ao certo estabelecer se o motivo da aglomeração

de fãs inicial é necessariamente somente o jogo ou também o influenciador digital e

seu trabalho, o resultado que mais importa a este estudo é que a existência desse

tipo de relação entre influenciador, fãs e jogo é um claro exemplo da organização de

uma cultura de fãs que culmina na produção de conteúdos de diversas espécies

pautados em um produto cultural.

Normalmente, a estratégia de utilização da imagem do produtor de conteúdo

vem também pelo uso de seu nome, que impulsiona a publicação por possuir boas

avaliações diante da comunidade virtual. Isso significa que quem tem destaque em

uma comunidade virtual pode mais facilmente chegar a meios de publicação de sua

obra ou ser convidado a compor uma obra sobre o assunto.

A procura por títulos em grandes livrarias com a temática  Minecraft  traz, tal

como já se viu,  um grande número de opções de títulos.  E não é surpresa que

alguns dos títulos tragam como autores que atuam como produtores de conteúdo em

plataformas como o Youtube. A presença de produtores de conteúdo como autores

que publicam por uma editora aparenta ter relação com a ideia de que a visibilidade

do artista independente dentro de uma comunidade virtual é um fator importante

para que ele seja enxergado como um autor por aqueles que integram um mercado

do entretenimento – em específico o editorial.
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Assim, os autores que publicam livros a respeito do jogo parecem estar, em

sua  maioria,  divididos  entre  aqueles  que  têm  presença  mais  notável  nas

comunidades de fãs localizadas em plataformas de compartilhamento de vídeo, ou

seja, os usuários algumas plataformas no ciberespaço, e aqueles que publicaram

livros sem passar pelo processo de produção de conteúdo na internet.

Desse modo, a partir do que se pode observar nessas breves dicussões a

respeito  do  caso  da  existência  de  livros  baseados  em  jogos  eletrônicos  como

Minecraft, as motivações a respeito do trânsito entre obras aponta para a questão da

comunidade virtual como ponto central das relações entre produtores de conteúdo e

editoras quando se pensa no caso das produções assinadas por esses indivíduos

que chegam até as livrarias.

Além disso, quando também se discutem casos nos quais a publicação ocorre

mas não há indicação da presença do autor em comunidades virtuais como produtor

de  conteúdo,  tal  como  ocorre  nos  primeiros  casos  mencionados  a  respeito  das

publicações voltadas ao público  consumidor  de  Minecraft,  a  adoção do tema de

publicação por parte da editora tem uma motivação. A incorporação de um tema que

é  considerado  tendência  e  que  dispõe  de  uma  ampla  comunidade  virtual  para

consumo  aproxima  desse  tipo  de  publicação  de  valores  mercadológicos

compartilhados pela literatura de entretenimento.

Além do exemplo até então apresentado,  Minecraft,  é importante enfatizar

que há outras circunstâncias nas quais jogos e literatura podem cruzar caminhos no

contexto de um mercado editorial literário inserido na cultura do capitalismo artista. A

partir da mesma lógica de transferência de ideias do jogo eletrônico, outros livros

passam  a  ser  publicados  com  base  nessas  interfaces.  Desse  modo,  outros

exemplos dos processos de transferência de jogos para os livros são estabelecidos

e serão brevemente discutidos como modo de ampliar ainda mais as discussões a

respeito do fenômeno.

No  caso  de Minecraft,  há  possibilidade  criativa  presente  na  atuação  dos

jogadores  sobre  os  mundos.  De  modo  semelhante,  jogos  de  RPG apresentam

grande  potencial  de  criação  de  conteúdo  ficcional  espontâneo,  uma  vez  que  o

andamento do jogo depende de critérios muias vezes aleatórios para a constituição

da narrativa.

Já em jogos nos quais o enredo é já elaborado e constitui uma história, o

funcionamento  dos  processos  de  elaboração  de  obras  literárias  paralelas  pode
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acontecer de modo distinto. Um jogo que se enquadra nessas características é, por

exemplo, o game de ação e de aventura Assassin’s Creed. O jogo eletrônico passou

a ter associado ao nome também uma série de livros, escritos por alguns autores,

como Bowden (2013) e Golden (2016). A série de livros está inserida no contexto do

jogo eletrônico, fazendo uso de diversos elementos correspondentes ao jogo para a

construção de uma narrativa que faça parte do universo já apreciado pelos fãs.

O caso mencionado apresenta, assim como no caso de Minecraft, livros que

são fruto da elaboração de um jogo eletrônico. No entanto, nesse caso, os livros são

publicados oficialmente como parte do universo do jogo, e os autores não parecem,

ao menos em um primeiro momento,  estabelecer  qualquer  relação direta com a

comunidade de fãs do jogo que está engajada com a produção de conteúdo de um

modo mais imediato, como produção de fanfictions e outros conteúdos que poderiam

gerar material publicável editorialmente.

Também,  a  natureza  do  jogo  influencia  o  processo  de  escrita  da  obra.

Enquanto em Minecraft, a possibilidade criativa do jogador permitia um uso livre das

ferramentas  para  o  uso  da  produção  de  conteúdo,  seja  em vídeo,  ou  em texto

escrita,  a  história  já  estabelecida com a qual  Assassin’s  Creed  se apresenta ao

público  faz  com  que  a  partir  dela  deva  se  gerar  o  enredo  de  um  livro,  com

possibilidade de mudança como ocorre na fanfiction.

No caso de  Assassins’  Creed, algo também a ser pensado são os modos

pelos quais se possibilitou a expansão da franquia para o campo da literatura. No

caso  da  visão  proposta  por  esse  estudo,  a  permissividade  de  publicações

consideradas oficiais por parte da empresa que gerencia  Assassins’ Creed  é um

sinal favorável a expasão do produto em estratégias de comunicação e marketing.

E também, nesse sentido, a comunidade virtual que se reúne na internet para

consumir  não só o jogo,  mas conteúdo correlato produzido por  fãs que queiram

escrever,  são  o  público  visado  pelas  publicações,  mesmo  que  impressas.  A

comercialização desses exemplares passa por uma tentativa de atuação em outras

frentes do entretenimento, nas quais o intuito é tanto ampliar o público consumidor

da franquia,  quanto tornar  presente o produto em várias vertentes  para torná-lo,

cada vez mais, um produto cultural de presença frequente e conhecida na mente do

consumidor.

O movimento  de transferência  contrário  acontece,  pro  exemplo,  em obras

como  Wiedźmin,  conhecida como  The Witcher,  que originalmente se trata de um
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livro que sofreu expansão para diversas outras mídias, dentre as quais os jogos

eletrônicos. As diversas obras de Sapkowski (2012) que compõem a série acabam

por  serem adaptadas  a  outros  meios,  ao  ponto  de  se  tornarem conhecidas  em

diversos  meios  por  saus  adaptações.  Dentre  as  mais  populares  estão  os  jogos

eletrônicos baseados na obra literária.

Nesse caso, o que ocorre é o processo de transferência da obra literária para

os jogos eletrônicos. No entanto, evocar este exemplo é apenas modo de apontar

que, independente do movimento de ida ou de volta da obra literária para o jogo no

processo estudado,  a transferência é uma estratégia comercial  que tem foco no

incentivo  ao consumo do produto cultural  e  sua expansão por  outras frentes.  O

consumo é, pois, focado na comunidade de fãs tanto dos jogos, quanto dos livros,

hoje fortemente presentes no ciberespaço. Assim, a entrada ou saída do produto do

campo do virtual tem tanto a visão de fortificá-lo internamente na comunidade de fãs,

quanto expandí-lo para outras frentes e para outros públicos.

A  inversão  da  ordem  da  transferência  a  obra  literária,  nesse  caso,  é

interessante  para  perceber  como  enredos  de  obras  literárias  e  também  de

composição de jogos transitam de um suporte a outro a depender das demandas e

possibilidades as quais apresentam um campo da indústria de entretenimento que

identifica oportunidades a partir das recepções positivas do público ou da crítica.

Em ambos  os  casos,  o  que  se  percebe  é  uma transição  de  suportes  de

publicação que aponta para diversas possibilidades, na qual há tanto passagem do

jogo  para  a  mídia  livro,  quanto  vice-versa.  A constatação  da  possibilidade  de

transposição  realizada  desse  modo  denuncia  certa  flexibilidade  por  parte  da

indústria de entretenimento de massa na adoção de diversos meios de aproximação

do público leitor e do mercado consumidor.

A presença de um produto cultural  em diversos meios pode ser entendida

como uma estratégia e também como uma tendência nas práticas de mercado, e

que pode ser explicada por diversos fatores. Uma das explicações já mencionadas,

e que se enquadra nesse caso, trata da percepção de público já mapeada a partir de

um  primeiro  produto  como  um  indicativo  da  possibilidade  de  ampliação  da

comercialização para outros meios.

Novamente, a transição promovida de um tipo de produto a outro configura

uma possível tentativa de extensão de uma franquia de produtos.  Também nesse

caso, a passagem que se pressupõe pela internet não é como nos demais casos
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estudados:  um  texto  literário  não  é  previamente  publicado  na  internet,  mas  o

processo de escrita do autor parte diretamente do jogo, que está essencialmente

inserido em práticas na internet, assim como seu público leitor.

A abordagem dessas obras serve, ao interesse deste estudo, como um modo

de se compreender as dinâmicas de funcionamento da internet como uma mídia que

possibilita a interação de modo particular e, por meio dela, consegue impulsionar

determinados tipos de conteúdo à fama e também possibilitar a escalada rumo ao

sucesso de uma série de indivíduos e de produtos culturais.

Não  há,  nas  obras  abordadas  neste  estudo  de  caso,  menção  direta  à

publicação  de  uma  obra  no  estilo  fanfiction  como  uma  etapa  consecutiva.  No

entanto,  são  identificadas  narrativas  nesse  estilo  que  também  ocorrem

eventualmente  nas  comunidades  de  fãs  espalhadas  por  sites  voltados

exclusivamente  a  esse  tipo  de  publicação,  uma  característica  de  muitas  das

reuniões de fãs no ambiente virtual.

O que importa também neste estudo são os modos pelos quais a internet, que

é  o  ambiente  para  a  divulgação  e  atuação  dos  jogos  eletrônicos  na

contemporaneidade, serve como um catalisador dos processos de interação e união

de fãs para a criação de uma versão em outro suporte.  Trabalhar uma obra em

outras mídias ou suportes pode ser uma possibilidade de sucesso comercial.

Uma vez que o foco desse estudo não é o caráter literário das obras, mas os

caminhos realizados por elas diante da possibilidade de comercialização em grande

escala na passagem para o mercado editorial, compreender a chegada do produto

nas mãos do consumidor final significa olhar para um processo de divulgação e de

conquista do público que poderá, evenvualmente, se reproduzir em outras obras se

a estratégia se mostrar efetiva.

7.4 A ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PUBLICAÇÃO E TRANSFERÊNCIA

NA LITERATURA DE ENTRETENIMENTO

A elaboração destes estudos de caso buscou, por meio da associação com

referências teóricas e promoção de discussões sobre eventos práticos, uma visão

recortada de um complexo processo de interação entre um consolidado mercado

editorial de comercialização de obras da literatura de entretenimento que compõem

a cultura pop e um cenário emergente de escrita independente desse mercado, fruto
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das possibilidades geradas pela expansão do acesso da internet e do ciberespaço

como local de consumo do entretenimento.

A dimensão do fenômeno que se propôs a estudar torna a tarefa de mapear

as ocorrências de eventos que se enquadrem no interesse do estudo algo complexo.

Os três estudos de caso fizeram recortes que buscaram focar em alguns aspectos

das relações entre comunidades virtuais no ciberespaço e mercado editorial  com

foco  na  literatura  de  entretenimento.  A totalidade  das  relações  contidas  nesses

processos não poderia ser compreendida em um único estudo desta profundidade,

mas  a  tentativa  prevê  entender  os  dados  de  forma  inicial  neste  estágio  do

desenvolvimento de uma pesquisa sobre o tema.

A opção  por  esses  exemplos  varia  as  possibilidades  de  exploração  das

relações  entre  os  dois  núcleos  de  interesse  –  comunidades  virtuais  e  mercado

editorial. Assim, o intuito foi conseguir, de modo parcial, acessar parte das relações

entre  livros,  comunidade  de  fãs  na  internet  e  impactos  posteriores  como  a

publicação de narrativas escritas por fãs a partir  de uma obra originalmente não

pertencente ao universo das fanfictions.

O primeiro estudo de caso teve como ponto central de organização a união de

obras  literárias  que  se  enquadrassem  no  tratamento  de  temas  amoros  e

sobrenaturais. Considerando a constante presença desse tipo de obra literária na

literatura de entretenimento, e a familiaridade com a qual um grande público lida

com a temática, buscou-se pensar esse tipo de produção como uma tendência de

mercado, que pode resultar uma espécie de boom editorial em alguns casos de mais

êxito (JAMISON, 2017). Os exemplos de obras literárias da cultura pop que buscou-

se discutir foram Crepúsculo, de Meyer (2008) e Cinquenta tons de cinza, de James

(2012),  assim  como  breves  menções  à  obra  de  Reynard  (2013),  O  inferno  de

Gabriel, que auxiliou na composição das discussões.

Também  no  estudo  de  caso  número  um,  a  discussão  central  esteve  no

aspecto cíclico de publicação de obras com a presença das  fanfictions. De modo

resumido, livros com um grande número de fãs, que acabavam por produzir suas

próprias obras do tipo fanfiction, passavam a gerar outros livros com a transferência

da fanfiction para o domínio das editoras. O aspecto cíclico reside, justamente, na

publicação da nova obra literária e na formação de novos grupos de fãs dedicadas à

ela no ciberespaço.
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No segundo estudo de caso, o ponto de organização das obras esteve no

tratamento  da  figura  do  herói  em obras  literárias.  A recorrência  de  produtos  da

indústria do entretenimento que fazem uso dessa imagem foi pensada a partir da

jornada do herói introduzida por Campbell (1972). Essa ideia, por sua presença em

várias obras, foi vista na literatura de entretenimento como um ponto reprodutível, de

acontecimento em várias obras e apelo positivo frente ao público leitor.

Já a discussão central do estudo de caso número dois esteve concentrada na

questão  da  força  das  comunidades  virtuais  nos  processos  de  transferência  do

campo da produção literária independente na internet para o domínio do mercado

editorial  da  literatura  de  entretenimento.  Nesse  caso,  deu-se  destaque  para  o

processo de emancipação do autor, que sofre também o processo de transferência a

partir da sua adição aos procedimentos e mecanismos de comercialização da arte

no capitalismo artista (LIPOVETSKY, SERROY; 2015).

Por fim, o estudo de caso três teve como tema os jogos eletrônicos. A relação

aparenemente pouco usual entre literatura e jogos eletônicos foi discutida com base

em livros inspirados em jogos e a ideia de adaptação das características do jogo a

um suporte, plataforma ou mídia diferentes. O ponto de concentração do caso três

esteve na discussão a respeito das expansões de um produto para diversas outros

meios  como  fator  de  benefício  das  práticas  do  mercado  do  entretenimento.  A

expansão de jogos para literatura foi  pensada pelo viés do interesse da editora,

assim como dos interesses para o escritor.

Desse modo, diante de um resumo a partir dos temas discutidos nos estudos

de  caso,  este  espaço  de  discussão  irá  se  propor  a  realizar  uma  análise  dos

resultados obtidos em conjunto com o referencial teórico selecionado. Então, com o

levantamento de alguns pontos centrais do trabalho de pesquisa relacionado, haverá

a aproximação do problema de pesquisa  inicial  e  a  tentativa de confirmação da

hipótese central do trabalho.

O  objetivo  de  pesquisa  se  propôs  a  analisar  quais  são  as  interferências

causadas na literatura publicada pelo mercado editorial por parte de processos de

escrita  e publicação de forma independente na internet.  Conforme se comentou,

ainda que o processo de mapeamento de todas as interferências possa ser algo

complexo de ser realizado, o intuito é consegui com que uma parte dessas relações

sejam percebidas. Para tal, foi realizada a proposta da realização de uma descrição

de alguns desses processos, que irão auxiliar na discussão a respeito do fenômeno.
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O problema de pesquisa deste estudo trouxe como questão principal:  quais

são as interferências causadas na literatura publicada pelo mercado editorial  por

parte de processos de escrita e publicação de forma independente na internet?  A

resposta  para  a  pergunta  está,  possivelmente,  concentrada  nos  processos  de

inserção  ou  de  facilitação  da  inserção  de  novos  produtos  culturais  no  mercado

editorial que podem gerar lucro. Tal processo acontece de várias formas com o uso

das plataformas de interação na internet e são possíveis responsáveis por reforçar o

poder já existente no mercado editorial, como se discutirá a seguir.

Conforme apresentou o estudo de caso um, o aspecto cíclico do fenômeno de

transferência de suporte de obras literárias compreende (i) a existência uma obra

literária publicada, (ii) a constituição de uma comunidade de fãs em torno da obra,

(iii) a produção de fanfiction nas comunidades virtuais inspirada na obra originária,

(iv)  a  transferência  da  obra  fanfiction  para  o  mercado  editorial  por  meio  da

publicação e a (v) a geração de uma nova comunidade de fãs para a nova obra. Tal

organização cria um processo de fornecimento de obras ao mercado no qual há a

chegada  de  novos  produtos  com  frequência  e  que  mantém  aspectos  de  obras

anteriores, importantes para o sucesso do produto, presentes na relação que a obra

produzida como fanfiction tem com a obra de origem.

Isso demonstra que também alguns aspectos da obra são passados de uma

obra para outra, e estão também nessas características também as possibilidades

de sucesso da obra. A literatura de entretenimento faz uso desse tipo de estratégia

de replicação de estruturas que seguem tendências de mercado ao se utilizar de

estruturas já conhecidas dos leitores nas obras literárias que o mercado editorial

publica (PAES, 1990). Assim, evita-se que o que o produto entregue no formato livro

esteja afastado dos gostos principais desse tipo de consumidor (PAES, 1990), o que

faz com que as editoras apostem em histórias já aceitas e consumidas pelo público

(ECO, 1991a), uma referência às estratégias que já funcionam com outraas obras.

Replicações como as apresentadas no ciclo estruturado a partir do estudo de

caso número um auxiliam a manter no mercado obras com apelo semelhante e que

podem continuar  a  atender  o tipo de público que obras anteriores atendiam. Do

mesmo modo, a adoção de tendências apontado como outro ponto no qual houve

reprodução de aspectos de uma obra literária é uma forma de adcionar elementos

do interesse do público leitor e consequentemente entregar uma obra literária dentro

dos gostos e expectativas do público.
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O processo de reprodutibilidade ao qual se submetem as obras que compõem

o estudo pode ser entendido a partir das ideias de Benjamin (2000), sobretudo pelo

desaparecimento  do  hic  et  nunc.  A aura  da  obra  de  arte  original,  diante  dos

processos de replicação da literatura de entretenimento,  tais como apresentados

aqui, pode sofrer alterações. Um exemplo seria a banalização de alguns elementos

das obras por repetição, segundo Paes (1990).

Portanto, ao mesmo tempo em que as obras da literatura de entretenimento

que passam por um processo de reprodutibilidade podem ter dificuldades de manter

uma ideia de inventividade em suas publicações, sua semelhança e aproximação

com outras obras literárias já existentes no mercado é também um modo de se

aproximar e conquistar um público consumidor.

Assim, perde-se em aura da obra de arte, mas ganha-se público leitor. Os

dois  processos  vistos,  o  ciclo  de  transferência  da  obra  literária,  e  também  o

seguimento de determinadas tendências no caso da literatura de entretenimento são

modos  de  demonstrar  como  a  literatura  independente  tem  se  portado  nas

características que compõem o processo de transferência de obras para o mercado

editorial.

Tanto  no  ciclo  de  transferência  da  obra,  quanto  na  transferência  desses

aspectos  comuns  a  diversas  obras  como  acompanhamento  de  tendências  da

indústria da arte, o mercado editorial encontra nesses processos permeados pela

internet a continuidade de suas publicações, assim como a propagação de ideias

pré-estabelecidas, comuns e familiares ao público consumidor. Nessa dinâmica, a

presença  das  atividades  relacionadas  à  internet  é  um  elemento  que  gera

interferência nos processos de publicação da literatura de entretenimento.

Assim, ao contrário do que se imagina a respeito de uma perda da soberania

do mercado editorial  para as inúmeras possibilidades de publicação trazidas pelo

advento da internet, este estudo apresenta casos nos quais a coexistência desses

dois espaços é vista, até certo ponto, como favorável à manutenção dessas relações

entre mercado e ciberespaço.

As negociações a respeito da literatura como uma tecnologia disputada por

ambos os lados trazem, na verdade, a manutenção do poder já contido na instituição

de um mercado editorial de face tradicional. Retomando Kellner (2001), a ideia da

coexistência de forças que se enfrentam e dialogam se aplica a este estudo na

perspectiva em que mercado editorial e cenário de escrita independente na Internet,
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representados mais explicitamente neste estudo pela literatura de entretenimento e

pelas  fanfictions respectivamente,  existem  em  uma  relação  de  negociação  das

forças que tomam a literatura como uma tecnologia de possível geração de capital.

É  justamente  pela  internet  que  o  mercado  editorial  tradicional  tem  a

possibilidade  de  fortalecimento  ao  fazer  uso  de  um  conteúdo  produzido

espontaneamente pelas comunidades virtuais e que já possui apelo comercial por

ter sido originalmente relacionado a um produto cultural  relacionado à cultura da

mídia  e  aos  métodos  de  comercialização  do  capitalismo  artista  (LIPOVETSKY;

SERROY, 2015).

Desse  modo,  traz-se  pela  internet,  no  estabelecimento  de  comunidades

virtuais que permitem a existência do ciclo previamente mencionados, novas obras

literárias que se encaixam nos gostos dos leitores acostumados a consumir livros da

literatura do entretenimento. Trata-se de uma utilização da literatura como tecnologia

para gerar lucro para um setor tradicional do mercado do entretenimento, em um

movimento de transferência que retira narrativas  fanfiction  de seu local de origem

com uma promessa de prosperidade para também o autor.

Não  surpreende  ser  a  fanfiction  objeto  dessa  transferência,  objeto

selecionado para a constituição dos estudos de caso neste estudo, uma vez que ela

está, desde o início, conectada aos produtos culturais de grande difusão e consumo.

Com a criação de comunidades virtuais voltadas a apreciar esse tipo de produto, sua

existência, ainda que independentes das dinâmicas de mercado artístico, está de

alguma forma conectada a obras literárias ligadas ao mercado em sua origem. Isso,

de certa  forma, faz dos processos que as envolvem,  como o ciclo  apresentado,

responsáveis pela ampliação do mercado editorial com a produção de novas obras;

um reforço no poder de domínio da tecnologia que já existia no interior do mercado

arstístico. 

O estudo de caso dois trouxe como fato importante o foco no processo de

transferência do escritor da dinâmica de publicação independente para a publicação

no mercado editorial,  que possui interferência e restrições. Diante da perspectiva

pela qual se abordou a obra literária, também o autor nessas circunstâncias pode

ser  visto  como  um  produto  nos  processos  de  comercialização  da  literatura  de

entretenimento, como na transformação do artista em figura midiática e sua inserção

na  responsabilidade  por  um bom desempeho  comercial  da  obra  (LIPOVETSKY;

SERROY, 2015).
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A  elevação  do  artista  no  cenário  do  capitalismo  artista,  sobre  o  qual

discorreram Lipovetsky e Serroy (2015), demonstra a ideia de um autor celebridade.

Em um dos exemplos fornecidos no estudo de caso número dois, Clare (2013), que

era autora de fanfictions nas comunidades de fãs de Harry Potter, passou a escrever

e publicar pelo mercado editorial. Com essa mudança, tanto seu nome, quanto seu

trabalho ficaram conhecidos em outras esferas, elevando seu nível de fama diante

dos leitores e permitindo que ela atingisse outros públicos.

O contrato comercial que une autores e editoras possui duas faces. Por parte

dos autores, os interesses são diversos: a possibilidade mais evidente de lucrar com

sua  obra,  a  chance  de  obtenção  de  fama  e  a  oportunidade  de  se  tornar  uma

celebridade. Já no caso das editoras, o autor que vêm da internet é aquele que já

traz  certo  público  consigo.  Isso  significa  que a  percepção a respeito  do  tipo  de

recepção que um autor terá não é certeira, mas é discutível a partir da resposta que

o escritor já recebe dentro do seu próprio núcleo de interação.

Os percursos realizados pelo artista na modernidade, o rompimento inicial

entre arte e burguesia, retratado pela obra de Baudelaire (1995), na perda do halo,

impõe ao autor a necessidade de comercialização da sua arte ao se ver destituído

de sua posição de sacralidade (BERMAN, 1986). Posteriormente, uma aproximação

entre  arte  de  mercado  resulta,  após  sua  intensificação,  em um cenário  artístico

semelhante ao que se tem hoje. Na situação de necessidade de comercialização de

uma obra, tanto para obter renda, quanto para conseguir maior visibilidade para o

trabalho e mais chances de comercialização, as raras oportunidades de entrada no

mercado artístico e de entretenimento podem se mostrar tentadoras para indivíduos

que produzem arte.

Uma vez que a inserção do artista mo mercado é difícil – alguns casos de

rejeição  de  editoras  das  obras  que  depois  tornaram-se  sucesso  são  exemplos

comentados  nos  estudos  de  caso  -,  fazendo  com  que  muitas  vezes  escritores

publiquem de  modo  independente,  a  ajuda  fornecida  pela  visibilidade  obtida  na

internet pode mudar o trajeto que faria originalmente um autor ao tentar publicar sua

obra literária.

Autoras  como  Clare  (2013),  que  já  escreviam  para  uma  comunidade,  já

recebiam feedback  frequente a respeito de suas produções. Diante de um cenário

assim, perceber a aceitação do artista na comunidade ajuda no processo de seleção

por  parte  do  mercado  editorial.  E,  para  o  autor  que  tem a  possibilidade  de  ter
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visibilidade  pela  internet,  torna-se  mais  simples  romper  com  as  estruturas  do

mercado que tornavam seleta a entrada de novos artistas (LIPOVETSKY; SERROY,

2015).

A  mudança  de  James  (2012)  de Snowqueens  Icedragon,  pseudônimo

utilizado nas comunidades virtuais dedicadas a fãs de  Crepúsculo, obra de Meyer

(2008), para o nome que hoje assume como autora é uma transição simbólica do

tipo de lógica envolvida nos processos de mudança do meio independente para o

meio  editorial  da  literatura  de  entretenimento.  Trata-se  de  um  processo  de

legitimação da sua obra na transformação dela em literatura (CANDIDO, 2013), e a

comprovação do seu trabalho como autora.

Transferir-se para o campo das editoras significa, ainda, legitimar sua obra.

Publicá-la oficialmente parece incrementar o valor da obra, tirando-a do campo da

incerteza proporcionada apenas pelo compartilhamento  online.  Assim, no formato

livro, em um suporte diverso, aproxima-se do prestígio obtido por um autor de obras

literárias  que  esteja  inserido  no  mercado  editorial.  De  modo  relacionado,  a

publicação de Yudkowsky (2015) de uma fanfiction de modo digital, mas nos moldes

de um livro, é um exemplo da tentativa de formalização desse trabalho, que passa a

ter visual e modo de consumo semelhantes a uma obra literária formalizada por uma

editora, como no caso de um e-book.

Os benefícios de uma associação existem tanto para o mercado, quanto para

o  escritor.  No  entanto,  é  também  uma  realidade  que  tais  tipos  de  associação

também tragam dificuldades,  pois,  o  domínio sobre a obra torna-se,  no caso do

autor, consideravelmente menor com a sua associação à uma editora. Nos exemplos

nos quais a obra original é uma fanfiction, por exemplo, como aconteceu no caso de

Reynard (2013), a publicação em livro implicou a mudança de diversos aspectos,

dentre os quais o título.

No  caso  das  produções  fanfiction,  muitas  das  alterações  ocorrem  por

questões  de  direitos  autorais  da  obra  original.  No  entanto,  há  também  uma

necessidade de adequação da obra diante dos anseios do mercado consumidor de

literatura, o que pode ocasionar alterações em obras antes independentes para que

elas tenham a forma e o conteúdo que melhor  se adequem às expectativas  do

mercado da literatura de entretenimento.

O processo de adequação das obras literárias atravessa o campo não só da

demanda, mas também da tendência. Como já se comentou a respeito da existência
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de aspectos que trazem à obra literária possibilidade de maior êxito, os processos

de reprodutibilidade funcionam, nesse contexto, como modo de passar para a outra

obra o que há de mais vibrante aos olhos da mídia e do público.

A literatura de entretenimento traz determinados aspectos repetidamente, os

quais os leitores já  conhecem e aceitam bem (PAES, 1990).  Nessa perspectiva,

elementos diferentes e inovadores não são o fator mais importante. Fazendo uso da

ideia de reprodutibilidade de Benjamin (2000), a reprodução desses mecanismos é

uma forma de manter uma obra dentro do esperado e, consequentemente, dentro do

adequado nesse tipo de produção literária,  mesmo que isso remova a aura que

envolve a obra de arte.

No caso explorado em que estavam Harry Potter, de Rowling (1998) e Percy

Jackson  e  os  olimpianos,  de  Riordan  (2009),  os  elementos  replicados  eram  as

características de herói e de seus trajetos nas narrativas, baseada em Campbell

(1972). O trajeto de construção da aventura do personagem principal é replicável, o

que  aponta  para  uma tradição  de  muito  tempo de  opção  por  essas  estratégias

narrativas. A consistência dessa proposta diante dos anos tornou-a conhecida do

público leitor, de modo a constituir-se já como um caminho natural de continuidade

dos fatos. Assim, a adoção desse tipo de estrutura traz a reprodução de um modelo.

As  dinâmicas  de  reprodução  de  modelos  e  repetição  de  estruturas  são

essenciais  à  literatura  de  entretenimento  e  bem  aceitos  pelo  mercado  editorial.

Assim, acabam ocorrendo grandes fases de consumo da literatura, tais como a do

vampirismo como tema central, na qual se incluiu  Crepúsculo, de Meyer (2008), e

gerou renda para o mercado com uma venda de vários livros adjacentes que se

ativeram ao  tema.  São  os  momentos  de  boom  editorial  dos  quais  fala  Jamison

(2017), que caracterizam o consumo frequente de um tipo de obra literária a partir do

estabelecimento de uma tendência de mercado.

A partir  da adoção de temas recorrentes na literatura de entretenimento e

também a mudança de posição do escritor  na sua transferência para o mercado

editorial,  é  possível  perceber,  novamente,  um  processo  de  inserção  de  novos

produtos culturais no mercado editorial  fazendo uso de instrumentos da literatura

independente nas comunidades virtuais. Como propõe o problema de pesquisa, a

transferência do autor por sua necessidade de visibilidade ou de geração de renda a

partir de sua obra literária é mais um modo pelo qual a litertura independente têm

influenciado o mercado editorial.
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Do mesmo modo, as opiniões dos leitores que compõem as comunidades

virtuais configuram um outro modo de influência. É pela imagem fornecida a partir da

observação desse público, que aparece por meio de interações com o autor em

vários modos de estabelecer comunicação nas redes, que muitas editoras passam a

escolher  obras  para  publicar,  considerando  o  feedback  prévio  obtido  das

comunidades virtuais e o engajamento de indivíduos da comunidade com as obras

publicadas no ciberespaço. 

O mercado editorial especificamente da literatura de entretenimento parece

estar sempre à procura de produtos lucrativos e que gerem um grande número de

vendas. Há a possibilidade de se buscar por isso no ciberespaço, como os dois

primeiros  estudos  de  caso  mostraram  ao  tratar  da  transferência  tanto  de  obra,

quanto de autor para o domínio do mercado do entretenimento.

No entanto, no ciberespaço não somente a fanfiction é alvo dos processos de

transferência aqui estudados. Outros produtos culturais já cohecidos e prestigiados,

inseridos integralmente nas lógicas do capitalismo artista, servem de inspiração para

que o mercado editorial possa expandir seu poder de venda para outros públicos. O

exemplo  abordado  no  terceiro  estudo  de  caso  trabalhou  como  objeto  os  jogos

eletrônicos e sua transferência do ciberespaço para o campo da literatura impressa

e do e-book.

A percepção de popularidade do jogo traz a possibilidade de expansão do

produto para outras frentes, dentre as quais está também a literatura. No caso do

jogo  Minecraft,  discutido  pelo  estudo  de  caso,  vários  livros  baseados  no  jogo

eletrônico  foram  publicados.  Desse  modo,  o  mercado  editorial  faz  uso  da

popularidade obtida com o jogo e transfere elementos básicos do jogo para uma

lógica de estruturação de publicações em livro.

Desse modo, alguns autores escrevem livros sobre  Minecraft e os publicam

por meio de editoras, interessadas no potencial de comercialização que o nome do

jogo carrega e demonstra via internet. São as comunidades virtuais que exercem o

poder de ampliação do alcance do produto, por meio de atividades como produção

de conteúdo, que espalham fãs do produto cultural por diversos lugares da rede e

disseminam a ideia de consumo do produto.

Porém,  nem só a  fama do jogo é advinda da internet  no sistema que se

observou a partir do terceiro estudo de caso. Os autores de livros publicados, em

alguns casos, também tinham sua fama oriunda da internet. A produção de conteúdo
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por um nome proeminente em uma comunidade virtual torna a aceitação da obra

literária mais provável  por parte da editora, que já consegue prever um possível

público  consumidor  a  partir  dos  indivíduos  que  interagem  com  o  indivíduo  que

produz conteúdo. Tal fenômeno é semelhante àquele que se exemplificou a respeito

das  comunidades  de  produção  de  fanfiction,  nas  quais  autores  com  maior

visibilidade tornam-se mais notáveis aos olhos da indústria.

De  certo  modo,  as  comunidades  de  fãs  voltadas  para  os  jogos  têm

organização  semelhante  quando  se  tratando  da  produção  de  conteúdo.  Alguns

nomes que conseguem mais  destaque,  posteriormente  podem vir  a  publicar  em

outras mídias e em outros espaços.

O campo da literatura na internet - no terceiro estudo de caso ampliado para o

cenário de consumo de conteúdo relacionado à obra de modo mais abrangente - ,

também acaba por  interferir  naquilo  que produz o mercado editorial.  A interação

entre  indivíduos  na  rede  que  gira  em  torno  de  um  jogo  eletrônico  geralmente

acarreta  uma produção  de  conteúdo  que,  no  caso  estudado,  pouco  passa  pela

fanfiction. No entanto, a simples criação de hierarquias dentro das comunidades a

partir  da  divulgação  de  conteúdo  produzido  com  base  nos  jogos  traz  mais

visibilidade a alguns dos indivíduos participantes da comunidade.

Aqueles que possuem mais popularidade podem, tal como demonstraram os

exemplos selecionados para o estudo de caso, migrar para o mercado da literatura

de  entretenimento,  um  passo  que  configura  uma  interferência  da  internet  em

processos não virtuais, uma vez que faz-se necessário que as editoras procurem por

nomes  conhecidos  da  comunidade  para  produzir  livros  baseados  em jogos.  Na

perspectiva  apresentada,  o  processo  de  criação  de  novas  obras  com base  em

dinâmicas sociais das redes já configura um exemplo de interferência.

Já o uso das comunidades virtuais e de seu potencial de consumo faz com

que a  ampliação da  variedade de produtos  que se  consomem leve para  outras

mídias e suportes o jogo eletrônico, como modo de incrementar o consumo. Nesse

aspecto, a utilização das opiniões e perspectivas do público consumidor do jogo

servem como guia para a expansão do jogo pra o campo da internet, vide a procura

por nomes conhecidos da comunidade para publicação dos títulos.

Nos três casos explorados, foi percebido nas comunidades virtuais elementos

que influenciam os processos de transferências de obras literárias. A instauração

dessas aglomerações de indivíduos, que  transcorreram toda a elaboração deste
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estudo e foram elementos frequentes nas discussões propostas, é o ponto central

que  permite  os  movimentos  entre  mercado  editorial  e  espaços  de  escrita

independente no ciberespaço.

O  estabelecimento  dos  processos  de  interferência  descritos  depende

essencialmente da interação entre leitores, acolhidos no interior das comunidades

virtuais.  Para o autor  que publica em uma comunidade virtual,  a literatura como

tecnologia  é  utilizada  em  prol  do  contato  e  da  interação  entre  indivíduos

interessados no mesmo objeto ou evento. Do mesmo modo, sem que haja esse

processo de interação, não é possível que o autor receba nem feedback a respeito

do seu trabalho, nem que ele ascenda internamente na hierarquia do grupo para

conseguir visibilidade das editoras.

Os  processos  de  interação  dos  indivíduos  no  interior  das  comunidades

virtuais surtem efeito no resultado de uma provável publicação final no formato livro

impresso ou e-book.  No caso de jogos como  Minecraft,  a popularidade do jogo

eletrônico  em grandes  comunidades  virtuais  de  fãs,  espalhadas  por  plataformas

como  Youtube apontou a expansão da franquia para a literatura como uma boa

oportunidade para as editoras, que passaram a produzir material – em conjunto com

jogadores de destaque nas relações sociais do grupo.

As  relações  sociais  em  Crepúsculo  foram  também  o  motivador  para  o

surgimento  de outras  obras,  tais  como  Cinquenta  tons de cinza.  A popularidade

dentro da comunidade de fãs ajudou a passagem de James (2012) para o domínio

do mercado editorial,  seja  pelo  feedback  recebido ou pela percepção da própria

editora a partir de sua imagem como uma boa autora dentro da comunidade de fãs

da obra de Meyer (2008).

Dessa  forma,  o  estabelecimento  de  todo  o  processo  aqui  estudado  de

possíveis  disputas  e  conciliações  entre  o  mercado  e  os  espaços  de  produção

independente  de  obras  literárias  na  internet  é  dependente  da  presença  das

comunidades  virtuais.  Em  muitos  casos,  a  viabilização  da  produção  literária  no

mercado  editorial  do  modo  que  hoje  ocorre  é  favorecida  pelas  dinâmicas  de

interação entre indivíduos.

A hipótese que guiou a composição desse estudo, que sugeria as produções

literárias  independentes  do  ciberespaço  como  fonte  de  novas  obras  da  qual  o

mercado editorial faz uso, além de demonstrar proceder no recorte analisado, ainda

pode ser ampliada ao adicionar outros usos das ferramentas digitais realizadas por
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parte  da  indústria  do  entretenimento  tradicional,  como mapear  possibilidades  de

expansão de produtos ou descobrir novos autores para ampliação de seu catálogo.

Os processos listados têm, de certo  modo,  sua ocorrência relacionada ao

capital  envolvido  nessas práticas,  pois  fazer  uso de obras  ou da visibilidade de

indivíduos localizados no campo independente do ciberespaço é também modo de

produzir lucro. Assim, com o que se discutiu até então, os resultados obtidos com a

elaboração  dos  estudos  de  caso  e  do  período  de  observação  de  comunidades

virtuais puderam se aproximar de uma resposta semelhante à esperada.

De  certo  modo,  a  produção  literária  investigada  neste  estudo  pode

demonstrar  que  a  adoção  de  obras  literárias  publicadas  independentemente  no

ciberespaço por parte das editoras, funciona como um meio de aumentar e também

reforçar o poder já conquistado, buscando recursos justamente no espaço que em

partes é responsável por tentar retirar sua hegemonia.

A relação entre escritores e editoras diante dessa situação de uso da internet

e dos meios impressos para publicação, assim como sugerido na hipótese, possui

certas vantagens e desantagens para cada um dos lados, uma circusntância que

pode ser compreendida por uma espécie de equilíbrio e de movimento das relações

entre essas partes.

Pode-se dizer que caminhos que ligam mercado editorial  e os espaços de

publicação independente no ciberespaço apresentam uma sucessão de disputas,

conciliações  e  negociações,  nos  quais  a  literatura  é  a  tecnologia  que  está

principalmente  envolvida.  Com  os  resultados  obtidos  nos  estudos  de  caso

realizados,  na  observação  das  comunidades  virtuais  e  no  processo  de  leitura  e

discussão  do  referencial  teórico,  essas  oscilações  nas  interações  entre  essas

instâncias é perceptível.

O mercado  editorial  e  a  literatura  independente  no  ciberespaço  estão em

constante disputa. Possivelmente uma das mais perceptíveis relações entre ambos,

a  ideia  de  que  o  mercado  editorial  tradicional  está  perdendo  espaço  diante  da

ascensão da internet como uma mídia de publicação é uma visão recorrente. Uma

vez que o ciberespaço, no campo da literatura, pode servir como meio alternativo de

publicação, sem que haja a necessidade de se atender às restrições impostas por

uma editora, publicar por um meio às vezes significaria deixar de publicar em outro.

A escolha de uma ou de outra maneira gera implicações no modo como a

obra literária será vista ou comercializada. Como já discutido, permanecer no campo
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independente dá liberdade ao autor para tratar sua obra do modo que preferir, uma

vez que este espaço é tratado sobretudo como um meio alternativo de publicação

literária.  Para  o  mercado,  apropriar-se  dessas  obras  literárias  independentes  e

publicá-las é devolver a si mesmo a hegemonia que a internet acaba por reduzir com

sua permissividade nas publicações. 

No  entanto,  também  o  mercado  editorial  e  a  literatura  independente  no

ciberespaço estão em constante conciliação. Fazer uso do ciberespaço como local

para buscar novos autores é aumentar sua lucratividade ao associar produtos online

já  populares  ao  catálogo  da  editora,  com  maior  chance  de  bons  resultados  e

seguindo muitas das tendências de consumo. Também são as comunidades virtuais

que disseminam, muitas vezes, o amor por uma obra literária, de modo a torná-la

presente e relevante na mídia por muito tempo, tal como foi com Crepúsculo e com

Harry Potter.

Para o escritor, aliar-se ao mercado significa impulsionar o campo de leitura

da publicação, atingindo novos públicos e aumentando a lucratividade. São os meios

tradicionais  que  ainda  impulsionam os  indivíduos  a  maior  fama,  ainda  que  isso

possa ser experienciado, até certo ponto, dentro das comunidades virtuais, por meio

das interações entre fãs.

Por fim, pode-se dizer que o mercado editorial e a literatura independente no

ciberespaço  estão  em constante  negociação.  Os  movimentos  de  desequilíbrio  e

equilíbrio que ocorrem na relação de ambas as instâncias no tratamento da literatura

de entretenimento constituem um espaço de interação em constante movimento. A

literatura,  que  é  a  tecnologia  envolvida  de  modo  central  nessas  relações,  é  o

elemento que transita de um espaço a outro e atende a uma série de interesses

sociais,  econômicos  comerciais  e  artísticos  dos  sujeitos  envolvidos  nessas

dinâmicas.

Enquanto  as  obras  independentes  constituem  um  objeto  rentável  para  o

mercado  editorial,  amaparadas,  nos  casos  explorados,  pela  possibilidade  de

replicação  de  outros  sucessos  comerciais,  o  uso  dessa  instância  tradicional  da

literatura serve como ascensão ao estrelato e legitimação da obra para indivíduos

vindos da cena independente. Ainda assim, o encontro desses dois universos pode

gerar conflitos em relação ao controle artístico das obras, que podem precisar sofrer

alteração  para  se  adequar  ao  mercado  caso  queiram  ser  publicadas  por  uma

editora.
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As oposições e uniões que transcorrem dessas relações criam um espaço de

negociação, no qual não há apenas embate, mas também complementariedade de

forças nas dinâmicas de utilização da tecnologia.  É por essa perspectiva que se

entende  as  relações  exploradas  neste  estudo,  sobretudo  percebendo  que

divergências  e  conciliações  coexistem  em  um  cenário  no  qual  a  presença  das

interações sociais  serve  como modo de permitir  que os  espaços de troca entre

essas duas forças sejam instaurados.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presença  dos  processos  de  escrita  literária  na  internet  trouxe  aos  já

consolidados meios de produção e publicação de obras literárias a necessidade de

rever seus processos e adaptar suas práticas. Diretamente inserido em um contexto

de  vigência  do  capitalismo  artista  (LIPOVETSKY;  SERROY,  2015),  o  mercado

editorial da literatura de entretenimento está em constante processo de produção de

novas tendências e publicação de obras de comercialização em grande escala.

Diante desse cenário, a possibilidade de se publicar na internet sem que haja

necessidade de passar  pelo aval  do  mercado editorial  apresenta um movimento

contrário a lógica estabelecida por parte da indústria do entretenimento. Com isso, o

ciberespaço cresce como um local de publicação independente viável a autores sem

espaço na indústria tradicional.

Durante  este  estudo,  as  relações estabelecidas entre  os  dois  espaços de

publicação, ciberespaço e mercado editorial, foram discutidas em seus movimentos

de conciliação e disputa. Com os resultados obtidos, pode-se perceber que nesses

embates, a presença de comunidades virtuais,  por exemplo,  é um elemento que

facilita  os  trânsitos  entre  os  dois  espaços,  que  encontram  na  literatura  uma

tecnologia posta em disputa por representar tanto o objeto artístico a ser publicado,

quanto o produto cultural a ser comercializado.

Essas  relações,  na  realidade,  consistem  em  um  processo  de  negociação

entre  interesses  de  uso  da  tecnologia.  Como discutido  no  último  capítulo  deste

estudo, o uso realizado da obra literária em partes é favorável para o escritor, em

outras restringe seu espaço de escrita. Do mesmo modo, a apropriação da literatura

produzida  e  postada  virtualmente  apresenta  cenários  distintos  para  o  mercado

editorial e sua busca por rentabilidade.

Para viabilizar as realizações propostas pelo objetivo geral de pesquisa, fez-

se  uso  de  metodologias  que  buscaram  compreender  o  fenômeno  por  sua

perspectiva  social,  considerando  a  relevância  dos  processos  de  interação  entre

indivíduos para a constituição do fenômeno em estudo. Nesse aspecto, a força das

comunidades virtuais como elemento de modelagem dos processos que colocam a

literatura do mercado edictiorial e a literatura independente na internet em confronto

foi essecial para uma visão mais humana a respeito do procedimento.
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A etapa de discussão teórica trouxe, inicialmente, uma grande quantidade de

informações a serem absorvidas a respeito das dinâmicas de disputa da literatura

como tecnologia  nesse  contexto.  Realizou-se  a  compreensão  da literatura  como

uma  tecnologia,  buscando  contextualizar  sua  posição  diante  do  mercado  e  do

cenário independente, de modo condizente aos objetivos do estudo. 

Do mesmo modo, a reflexão a respeito da inserção do artista em um cenário

como o do capitalismo artista, explicado por Lipovetsky e Serroy (2015) rendeu ao

trabalho uma breve discussão a respeito das motivações que possam colaborar para

a  adesão  de  artistas  tanto  no  campo  independente  de  publicação,  quanto  no

domínio do mercado editorial. A posição do artista, da literatura e da internet diante

de  um  cenário  de  comercialização  da  arte  foram  pensados  por  meio  de  um

reerencial teórico essencial às discussões dos objetos que seriam introduzidos logo

adiante no estudo.

A aproximação realizada do campo das comunidades virtuais, sobre o qual se

discutiu como fator presente nos exemplos que se encaixam na visão proposta pela

pesquisa, resultou na identificação desse espaço de interações sociais como um dos

principais  elementos  que  influenciam  os  movimentos  entre  os  dois  espaços,

ciberespaço como local da literatura independente e mercado editorial.

Com o desenvolvimento de três estudos de caso, foi  possível perceber as

diversas de interferências  causadas pela  literatura  independente  nos métodos já

frequentemente empregados de publicação editorial utilizados pelo mercado para a

publicação  de  livros  da  literatura  de  entretenimento.  Uma  vez  que  a  proposta

realizada  foi  de  se  analisar  apenas  um  recorte  de  um  grande  universo  de

possibilidades de pesquisa, os casos tratados trouxeram apenas alguns exemplos

desses processos de interferência.

A aproximação da hipótese inicial  de pesquisa,  apresentada na introdução

deste estudo, foi, durante o processo de pesquisa, realizada a partir dos processos

metodológicos selecionados, como a revisão de literatura e o estudo de caso. No

entanto,  durante  a  elaboração  dos  estudos,  a  amplitude  dos  objetivos  que  se

buscava  alcançar  não  permitiu  que  os  resultados  entregues  fossem,  em muitos

momentos, suficientes para gerar uma discussão maior a respeito do tema. Desse

modo,  as  discussões  levantadas  fizeram  uso  do  pequeno  recorte  realizado  e

analisado  nos  estudos  de  caso,  o  que  funciona  apenas  como  uma  das

possibilidades de resultado dos amplos objetivos estabelecidos para a pesquisa.
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Com as limitações de pesquisa encontradas também por conta da extensão

do objeto analisado, a complexidade do estabelecimento de recortes adequados que

auxiliassem na aproximação de respostas adequadas ao problema de pesquisa, o

desenvolvimento deste estudo demonstra ainda muitas possibilidades de exploração

a partir dos dados levantados.

Tanto  no  que  diz  respeito  aos  possíveis  objetos,  quanto  aquilo  que  se

relaciona com os debates ainda possíveis a respeito dos embates entre literatura

independente no ciberespaço e mercado editorial,  os caminhos traçados por este

estudo apontam para outras formas de exploração do problema que possivelmente

podem entregar resultados distintos daqueles aqui obtidos.

A escolha dos objetos de análise, que prezou pela opção por situações nas

quais  obras  literárias  ou  produtos  culturais  conhecidos  estivessem  envolvidos,

representa  uma  primeira  aproximação  do  problema,  que  pode  ser  realizada  de

outros modos para ainda compreender melhor as relações que se buscou descrever.

Diante do estudo realizado, as perspectivas de discussão posterior a respeito

do  problema  descrito  apontam  para  uma  série  de  posssibilidades  de  pesquisa,

sobretudo pelo fato de com frequência o fenômeno estudado do embate entre forças

na literatura voltar a se repetir com os atravessamentos da cibercultura.

Assim,  buscou-se  realizar,  a  partir  dos  objetos  seleciondos  e  da

fundamentação  teórica  utilizada,  uma  análise  inicial  do  problema  descrito,

considerando os principais aspectos que poderiam estar envolvidos nos cenários de

negociações nos quais os objetos de estudo se inseriram. Ainda que não se chegue

à  totalidade  de  interferências  promovidas  pela  literatura  independente  do

ciberespaço no mercado editorial tradicional, a aproximação de alguns resultados já

traz uma perspectiva de funcionamento dessas relações.

A elaboração deste estudo buscou trazer uma possível resposta ao problema

de  pesquisa  proposto,  fazendo  uso  de  procedimentos  metodológicos  que

trouxessem objetos pertinentes à constituição da amostra para pesquisa. Com os

resultados obtidos e as discussões realizadas, aponta-se para um cenário de efetiva

interferência da internet nos processos de publicação de obras literárias, sobretudo

aquelas que se encaixam nas lógicas de comercialização das editoras focadas na

literatura de entretenimento como produto principal.

Portanto, com a coexistência entre literatura independente no ciberespaço e

literatura mediada pelas editoras no formato impresso ou digital, as relações que se
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desdobram  a  partir  dos  processos  de  transferência  da  literatura  como  uma

tecnologia de um núcleo para outro configuram interações que estão tanto como

disputas, quanto como conciliações e negociações das forças e interesses de cada

um dos lados.

Com  a  presença  da  internet  e  o  advento  das  comunidades  virtuais,  os

processos interativos entre as duas instâncias em disputa sofre alterações, de modo

que  a  literatura  independente,  de  muitos  modos,  pode  impactar  um  cenário  já

consolidado  da  literatura  de  entretenimento  do  mercado  tradicional  de  consumo

literário. Pela transferência de obras e também de autores surgidos na internet para

o  campo  do  mercado  editoral,  percebe-se  a  constituição  de  um  processo  de

fornecimento  de  produtos  culturais  para  o  ponto  mais  consolidado  da  relação

estudada neste trabalho.

No entanto, as possibilidades de obtençãode visibilidade e de ampliação de

resultados  financeiros  em  um  núcleo  inserido  diretamente  nas  dinâmicas  do

capitalismo artista (LIPOVETSKY; SERROY, 2015), tal como ocorre com o mercado

editorial, trazem também aspectos que podem ser do interesse dos produtores de

arte que cogitam migrar para o mercado tradicional de comercialização de literatura.

Com um cenário bastante variado de conciliações e embates nos processos

de  negociação  dos  interesses  de  fãs,  escritores,  leitores  e  mercado  editorial,  a

literatura, produto central das investigações deste estudo, assume o papel de uma

tecnologia em constante disputa em um processo de transferências de poder, seja

no interior das comunidades virtuais, ou na comercialização de obras literárias nas

grandes livrarias.
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