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introdução:
Neste trabalho, analisamos a questão da criação e da autoria no “mundo dos fãs”,
mobilizando os conceitos de discursos constituintes , ritos genéticos e paratopia
criadora para estudar materiais obtidos a partir do site Archive of Our Own. A partir disto,
pretendemos verificar como se dá o atravessamento do interdiscurso no material que foi
criado ̶ que é um trabalho sobre um texto-fonte que tem alguns de seus elementos
reescritos e remodelados nessa cultura de fãs. Para tanto, focalizamos sua preparação
para ser publicado, seu processo de edição.

objetivos:

• Estudar as relações entre criação e processos de mediação editorial nas fanfics, com
foco no tratamento de textos;
• Identificar os aspectos do fandom que inflibuenciam a escrita de fanfics;
• Verificar quanto da autoria se pode atribuir tecnicamente à fanfic writer (a autora de
fanfics) e à beta-reader (a sua editora/revisora) e quanto se pode atribuir ao texto-fonte;

Neste projeto, tomamos a série Desolate , da autora Vague_Shadows , publicada no site
Archive of Our Own , como objeto de estudo. Aqui, pretendemos analisar, nesse universo de
produção, as dinâmicas que acontecem entre o autor, os leitores e sua beta-reader, com
base em materiais como o excerto a seguir, fornecidos pela autora da série de fanfics:

No presente excerto, é possível verificar não só a interação direta com o material
linguístico, mas também as intervenções que dizem respeito à relação do texto com a rede
intertextual em que se inscreve, e ambos são igualmente relevantes. Esse tipo de relação é
comum entre as fanfic writers e suas beta-readers. Esse tipo de contato faz parte dos
processos de preservação e seleção que, na história ocidental, definiram funções de
mediação editorial.
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