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RESUMO 

 

Esta monografia teve como objetivo analisar as práticas dos fãs brasileiros do seriado 

televisivo The Vampire Diaries em ambientes online. A análise foi feita a partir da observação 

participante da rotina dos fãs no site Liga Salvatore, e também no grupo do Facebook Diários 

de um Vampiro DV, ambos criados e mantidos por fãs da série. Além disso, este trabalho 

procurou observar as estratégias oficiais da emissora The CW, responsável pela exibição da 

série nos Estados Unidos, voltadas especificamente para a interação com os fãs. Para alcançar 

o objetivo, foram utilizados, como principal base teórica, os trabalhos de Henry Jenkins 

(2002;2009); Pierre Levy (2010); Ana Paula Bandeira (2009); João Freire Filho (2007); e 

Raquel Recuero (2009). Para a análise das práticas dos fãs, foram consideradas as seguintes 

categorias: leitura, releitura, exercício da crítica, interesse pela vida pessoal de artistas, 

produções criativas, download de episódios e legenda não oficial. Através dos esforços 

analíticos, observou-se que os fãs são bastante participativos, interagindo entre si e mantendo 

relação com a produção da série através dos sites de redes sociais. Foi possível perceber 

também que dentre os fãs do seriado, se encontram ainda os shippers, fãs que admiram os 

casais formados pelos personagens da série e que também realizam diversas atividades. 

 

Palavras-chave: Práticas de fãs, fandom, The Vampire Diaries, Diários de um Vampiro, 

shippers. 
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INTRODUÇÃO 
 

“É Mystic Falls. Nada de ruim acontece aqui.” – Elena Gilbert [The Vampire 

Diaries, 3ª temporada, capítulo 22]  

 

Elena acabara de sofrer um acidente no qual perdera seus pais. Tudo o que lhe resta é sua tia 

Jenna e irmão rebelde Jeremy, pelo qual passa a ser responsável. É assim que começa a série 

The Vampire Diaries, dos criadores Kevin Williamson e Julie Plec, produzida e exibida pela 

emissora estadunidense The CW Television Network desde 2009. Nela somos levados para 

um mundo onde vampiros existem, mas ninguém sabe, ou finge que não. 

 

Mystic Falls é a cidade fictícia, localizada no estado norte-americano da Virgínia, onde a 

história acontece. Séculos atrás, vampiros a habitavam juntamente com os humanos, mas 

acabaram sendo descobertos e reprimidos, o que os obrigou a fugir por muito tempo. Vários 

anos depois, Stefan Salvatore, um vampiro, decide retornar a cidade por causa de Elena 

Gilbert, uma jovem humana que, estranhamente, é a sósia de seu amor do passado, Katherine 

Pierce, uma vampira. 

 

Ao voltar, Stefan faz com que diversos acontecimentos sobrenaturais aconteçam, 

principalmente por ter atraído o seu irmão sádico, Damon Salvatore, que também era 

apaixonado por Katherine. A série passa, então, a girar em torno da atração que os irmãos 

Salvatore sentem pela jovem humana Elena. O amor, aqui, seja o romântico ou o familiar, é 

uma das poucas coisas que permitem que vampiros não sejam, necessariamente, vilões. 

 

The Vampire Diaries é uma série baseada numa coleção de livros, de mesmo título, escritos 

por L. J. Smith nos anos 1990. Em sua estreia, em 10 de setembro de 2009, a audiência 

alcançou 4,91 milhões de pessoas
1
, o que a fez ser a estreia mais vista da história da 

emissora
2
. Atualmente, o seriado se encontra na 5ª temporada e traz consigo uma legião de fãs 

                                                           
1
 Disponível em 

<https://skydrive.live.com/embed?cid=4C59279625F652E8&resid=4C59279625F652E8%21299&authkey=AH

T8fI4kiSvp0b0&em=2&wdAllowInteractivity=False>. Acesso em: 03 out. 2013. 
2
 Disponível em: <http://bloguniversoalternativo.blogspot.com.br/2013/09/relembre-cw-tem-audiencia-historica-

com.html>. Acesso em: 03 out. 2013. 

https://skydrive.live.com/embed?cid=4C59279625F652E8&resid=4C59279625F652E8%21299&authkey=AHT8fI4kiSvp0b0&em=2&wdAllowInteractivity=False
https://skydrive.live.com/embed?cid=4C59279625F652E8&resid=4C59279625F652E8%21299&authkey=AHT8fI4kiSvp0b0&em=2&wdAllowInteractivity=False
http://bloguniversoalternativo.blogspot.com.br/2013/09/relembre-cw-tem-audiencia-historica-com.html
http://bloguniversoalternativo.blogspot.com.br/2013/09/relembre-cw-tem-audiencia-historica-com.html
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apaixonados e criativos espalhados pelo mundo, que não só assistem aos seus episódios, mas 

também interagem com outros fãs em ambientes online.  

 

Sabemos que a figura do fã existe desde antes da popularização da internet. Já nos anos 70, 

diversas produções midiáticas, exibidas na televisão, foram surgindo e contribuindo para o 

seu desenvolvimento. Um dos responsáveis pelo crescimento do número de fãs, ainda nesta 

década, foi o sucesso do gênero ficção-científica, que transformou os telespectadores em 

grandes admiradores, não só das histórias em si, mas também dos atores que as 

protagonizavam. 

 

Na década de 90, com a internet ganhando popularidade, os fãs de quadrinhos, celebridades, 

músicas, filmes e séries começaram a se encontrar no meio eletrônico. Surge então o termo 

fandom, defendido por Jenkins como uma “subcultura dos fãs em geral, caracterizada por um 

sentimento de camaradagem e solidariedade com outros que compartilham os mesmos 

interesses” (JENKINS, 2009, p. 39). O termo refere-se à transformação de produtos da cultura 

de massa em um produto da subcultura dos fãs, devido às suas reapropriações, que se 

tornaram cada vez mais populares na internet. 

 

É nesse contexto que se insere o objeto de pesquisa do presente trabalho: as práticas dos fãs 

brasileiros da série americana The Vampire Diaries em ambientes online. O despertar do 

interesse por esta análise se deu no momento em que percebi o grande número de fãs que a 

mesma possui na internet. Eles estão espalhados por diversos grupos de discussão, fóruns, 

mídias sociais e sites, onde compartilham downloads de episódios, imagens, spoilers, notícias, 

opiniões, divulgam suas criações, discutem sobre a série em geral e, até mesmo, assistem 

“juntos” aos episódios, através da internet. É importante ressaltar que também levamos em 

consideração a relação existente entre os produtores da série e os fãs, característica que se 

mostrou importante no universo de The Vampire Diaries. 

 

Estudar as atividades dos fãs, bem como a sua organização em ambientes online, se tornou um 

desejo no 6º semestre do curso de comunicação social com habilitação em produção em 

comunicação e cultura da UFBA. Perceber que as atividades que pratiquei e pratico desde a 

infância, enquanto fã de diversos produtos de entretenimento do cinema, televisão, literatura e 

música, poderiam ser estudadas na graduação, serviu de inspiração e apoio para a produção da 

presente monografia. 
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O tema é relevante para o campo da comunicação por tratar de uma prática comum nos 

tempos atuais: os telespectadores de programas televisivos, em geral, passaram a ter fácil 

acesso a grande quantidade de informações sobre eles, a possibilidade de assisti-los em 

diversos aparelhos eletrônicos a qualquer hora, além de poderem interagir com pessoas de 

diversas partes do mundo através das discussões em sites de redes sociais e grupos online. 

Além disso, identificamos poucos estudos brasileiros sobre a cultura de fãs. Buscamos, então, 

contribuir com o fortalecimento da pesquisa nesta área. 

 

Partindo da premissa de que as novas tecnologias online, a velocidade e a facilidade em se 

obter informações na internet e os sites de redes sociais teriam facilitado a interação entre os 

fãs de produtos midiáticos, esta monografia objetiva compreender as práticas dos fãs 

brasileiros da série The Vampire Diaries em ambientes online, de modo que possamos 

conhecer as suas produções, tais como as fanfictions ou fanfics e os fan videos; a sua 

organização; e a maneira com a qual assistem ao seriado. Além disso, faz-se importante 

conhecermos as estratégias dos veículos oficiais do seriado e a interação com o público. 

 

Para alcançarmos os nossos objetivos e confirmarmos – ou não – a nossa premissa, 

escolhemos como corpus de análise o grupo Diários de um Vampiro DV
3
, hospedado no 

Facebook, e o site Liga Salvatore
4
, ambos criados e administrados por fãs. Também 

observamos também os perfis oficiais da série no Twitter
5
 e Facebook

6
, administrados pela 

emissora The CW, responsável pela exibição de The Vampire Diaries nos Estados Unidos, em 

prol de entendermos a relação estabelecida entre fãs e emissora. 

 

O trabalho se divide em três capítulos. O primeiro se dedica à revisão bibliográfica sobre os 

fãs, no qual buscamos, de uma maneira ampla, apresentar os principais teóricos que 

pesquisaram e pesquisam sobre o tema, fazendo um histórico sobre tais estudos, desde a 

década de 60, quando os fãs eram vistos com bastante preconceito e ligados, na maioria das 

vezes, a doenças psicológicas, até os mais atuais, com um maior número de pesquisadores 

buscando compreender as suas práticas no mais diversos ambientes. No primeiro tópico 

apresentamos especificamente os fãs de seriados televisivos e as suas práticas, levando em 

                                                           
3
 Disponível em: <https://www.facebook.com/groups/diariosdeumvampirodv/>. Acesso em: 15 jan. 2014. 

4
 Disponível em: <http://ligasalvatore.com.br/>. Acesso em: 15 jan. 2014. 

5
 Disponível em: <https://twitter.com/cwtvd>. Acesso em: 15 jan. 2014. 

6
 Disponível em: <https://www.facebook.com/thevampirediaries?fref=ts>. Acesso em: 15 jan. 2014. 

https://www.facebook.com/groups/diariosdeumvampirodv/
http://ligasalvatore.com.br/
https://twitter.com/cwtvd
https://www.facebook.com/thevampirediaries?fref=ts
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consideração as categorias listadas por Jenkins em seu livro Textual poachers: television fans 

and participatory culture, de 1992. 

 

Sugerimos, entretanto, a atualização destas categorias, incluindo aquelas realizadas em 

ambientes online, bem como algumas outras encontradas no fandom de The Vampire Diaries. 

Já no segundo tópico, tratamos brevemente sobre a influência da convergência das mídias, da 

inteligência coletiva e das redes sociais online nas práticas dos fãs. 

 

No segundo capítulo apresentamos os fãs da série The Vampire Diaries em geral, levando em 

consideração as suas práticas e participação online em comunidades de discussão sobre o 

seriado, a interação que buscam estabelecer com os diretores, roteiristas e atores do mesmo 

através do Twitter e as suas produções alternativas. Tratamos também, nesse capítulo, sobre 

os fãs shippers, expoente significativo dentre as práticas realizadas pelos fãs da série, bem 

como das suas produções criativas, além da competição existente entre alguns fãs da série e 

da saga Crepúsculo. 

 

Já no terceiro capítulo analisamos as práticas dos fãs brasileiros da série na internet, o 

funcionamento de um dos seus agrupamentos em uma mídia social, as produções realizadas 

pelos fãs, além das estratégias dos veículos oficiais do seriado e a sua interação com o 

público, pois sentimos a necessidade de investigar a maneira como a emissora se comporta 

com relação aos fãs. Também apresentamos aqui alguns dados obtidos no período de coleta de 

dados, que se deu de 03 de setembro a 03 de novembro de 2013, quando observamos as 

práticas dos fãs antes e depois do início da 5ª temporada do seriado, além das possíveis 

diferenças entre os períodos. 

 

Utilizamos como corpus de análise o Diários de um Vampiro DV, grupo hospedado no site de 

rede social Facebook, criado com o objetivo de ser um espaço de encontro e discussão entre 

os fãs de The Vampire Diaries, onde todos podem participar e publicar notícias e informações 

em geral, e também o site Liga Salvatore, um dos mais populares sites de fãs da série, 

fundado no intuito de manter todos os fãs informados sobre a mesma. A partir deles, 

buscamos observar as práticas de fãs de produtos televisivos listadas por Jenkins (1992), bem 

como as peculiaridades dos fãs participantes e visitantes de ambos, além de conhecer a 

organização e estrutura desses espaços. 
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Observamos, a partir dos dados coletados, que os fãs encontraram no grupo Diários de um 

Vampiro DV e no site Liga Salvatore, locais para conversar e discutir com outras pessoas 

sobre a série, compartilhar informações sobre ele, bem como as suas opiniões e produções. 

Chegamos à conclusão também que os fãs shippers são bastante apaixonados, devotos e 

ativos, realizando produções criativas e elaborando diversas discussões acerca dos seus casais 

favoritos. 

 

Além disso, percebemos também a importância da organização do grupo e do site analisados, 

que possuem métodos e regras próprios para a postagem de spoilers, por exemplo, visando a 

proteção dos fãs que almejam assistir à série de maneira totalmente inédita. 
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1 FÃS E FANDOMS EM AMBIENTES ONLINE 
 

Computadores conectados 24h por dia. Pessoas com aparelhos móveis interagindo entre si em 

diferentes lugares. Mapas, vídeos, imagens, músicas, textos, quase tudo pode ser 

compartilhado através da web 2.0. Para os mais jovens, é impossível imaginar um mundo 

onde as coisas não estejam conectadas à internet e disponíveis em diversas telas. Para os mais 

velhos, chega a hora de se adaptar a esse novo ambiente. 

 

Muito se falou sobre tecnologia no período de transição entre os séculos XX e XXI. 

Sociedade tecnológica, cibercultura, novas tecnologias, era tecnológica, redes telemáticas e 

geração digital são expressões bastante discutidas e relatadas em pesquisas e estudos que 

objetivam entender e explicar esse momento (SILVA; COUTO, 2008). Entretanto, embora 

estejamos vivendo num mundo altamente tecnológico, nem tudo é técnica no ambiente online. 

 

Ao falarmos sobre as novas tecnologias, cruzamos especialmente com o conceito de 

cibercultura, entendida como a configuração cultural da pós-modernidade, produzida a partir 

da união entre as novas ferramentas tecnológicas e os aspectos socioculturais. Ela facilita a 

apropriação destes pelos sujeitos e a sua utilização para demandas próprias (LEMOS, 2010), 

incentivando, desta forma, alterações nas práticas de consumo de produtos midiáticos, que 

podem ser discutidos a partir da interação entre consumidores em ambientes online, o que 

permite uma experiência receptiva mais completa. 

 

Este ambiente interativo facilita, por sua vez, a participação, interferência e a apropriação de 

conteúdos midiáticos pelo público, que os recriam e compartilham por diversas comunidades 

e espaços online de forma rápida e fácil. Esta prática é bastante comum e bem representada 

pelos fãs, pessoas que nutrem especial afeição por produtos midiáticos de seu interesse e que 

“vão a qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que desejam” (JENKINS, 

2009, p. 29) visando adquirir cada vez mais conhecimentos sobre eles e expandir sua 

experiência de fruição. 

 

A partir de grupos, fóruns e comunidades online, os fãs podem entrar em contato com pessoas 

de diferentes partes do mundo, mas que possuem interesses em comum. Juntos, eles discutem 

sobre seus programas, músicas, games e ídolos favoritos, se organizam formando várias 
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equipes ou teams, além de compartilharem suas opiniões e materiais como fotos, vídeos e 

músicas. São nesses espaços que os fãs também divulgam suas recriações e produções 

alternativas, como veremos no decorrer deste capítulo. 

 

1.1 CONHECENDO OS FÃS E SEU UNIVERSO 

 

A admiração por produtos culturais é algo bastante comum desde antes da criação da internet. 

Ser fã significa ter grande afeição ou interesse por algo ou alguém, condição que sempre foi 

compartilhada por um grande número de pessoas. Jenkins (1992) afirma que a palavra 

abreviada fan apareceu, pela primeira vez, no final do século XIX, quando relatos 

jornalísticos descreviam aqueles que seguiam equipes esportivas profissionais, mas logo 

passou a ser utilizada para caracterizar qualquer pessoa “devota”, não só ao esporte, mas a 

qualquer forma de entretenimento comercial. 

 

O termo fan (em inglês) é a abreviação da palavra fanatic, que, por sua vez, deriva da palavra 

latina fanaticus, que no seu sentido literal está ligada a uma pessoa pertencente ao templo, um 

devoto (JENKINS, 1992). De acordo com o dicionário Oxford, fanatic significa “pessoa com 

zelo excessivo, com um único pensamento, especialmente para uma causa política ou 

religiosa extrema”, ou “pessoa com interesse e entusiasmo obsessivo por uma atividade 

particular”. 

 

Dessa maneira, percebemos que desde a origem do termo, os fãs são ligados, pelo senso 

comum, à dedicação excessiva à religião e ao entusiasmo exagerado. Conhecidos como 

pessoas que se dedicam a viver algo fantasioso ao invés de enfrentar a própria realidade, eles 

também são vistos também como portadores de problemas psicológicos e de relacionamento, 

sendo também associados a patologias e perigo. 

 

De acordo com Jenkins (1992), era comum também a distinção entre fãs do sexo masculino e 

feminino. Enquanto os rapazes eram inseridos no estereótipo do garoto com problemas 

dermatológicos, com dificuldade de relacionamento com o sexo oposto e nerd, as garotas 

eram vistas como escandalosas, que faziam o possível para tirar a roupa do ídolo e manter 

uma relação amorosa e sexual com ele. 
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Entretanto, o modo preconceituoso pelo qual os fãs eram enxergados pela sociedade não 

impediu que sua cultura se ampliasse, ainda que de modo marginal. Desde os anos 70, 

diversas produções midiáticas foram surgindo e contribuindo com o crescimento do número 

de fãs. Um dos responsáveis pelo crescimento das comunidades de fãs, ainda nesta década, foi 

o sucesso do gênero ficção-científica no cinema, que apresentaram clássicos como Star Wars
7
 

(1977) e Alien
8
 (1979), e transformaram os espectadores em grandes fãs, não só das histórias 

em si, mas também dos atores que as protagonizavam. 

 

Este visível crescimento despertou o interesse de diversos pesquisadores e teóricos, que 

passaram a se dedicar ao estudo sobre os fãs de produtos midiáticos. Inicialmente eles eram 

lembrados somente quando o assunto era o consumo e a audiência destas produções, e suas 

práticas eram vistas de maneira preconceituosa e estigmatizada, o que contribuía ainda mais 

com a visão negativa que já lhes era comum. Mas alguns autores buscaram mudar este 

cenário. Foi “o momento em que se tentou alterar as ideias sobre o que era ser um fã, além de 

buscar uma linguagem que pudesse dar conta do conhecimento e das experiências vividas” 

(BANDEIRA, 2009, p. 23). É aqui que se inserem as pesquisas realizadas pelos integrantes do 

Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS), como as de autoria de Nancy Baym 

(2000) e Will Brooker (2002). De acordo com Freire Filho: 

... a nova geração de pesquisadores redefiniu o fã como um consumidor 

astuto, capaz de construir seus próprios sentidos e elaborar um conjunto 

variado de práticas, identidades e artefatos a partir da apropriação criativa de 

produtos de circulação massiva. Em vez de ser representada como uma 

forma de escapismo individual ou histeria coletiva, a condição de fã passou a 

ser enaltecida como uma maneira eficaz de expressar resistência a normas e 

hierarquias sociais e culturais opressivas e superar sentimentos de 

subordinação e impotência (FREIRE FILHO, 2007, p. 4) 

 

Os estudos de Henry Jenkins, que além de pesquisador, se identifica como um fã, também 

foram de grande importância para o avanço da produção acadêmica sobre esse tema. Assim 

como Freire Filho (2007), ele reconhece o valor que as pesquisas do CCCS tiveram nesse 

processo de mudança de visão sobre as atividades e características dos fãs: 

Os fãs tem uma história muito longa, inserida, geralmente, em debates de 

longa data sobre o consumo popular de ficção ou a audiência de 

entretenimentos populares. Como os Estudos Culturais dirigiu mais atenção 

ao processo de recepção, e os pesquisadores começaram a construir relatos 

                                                           
7
 Saga de filmes traduzidos para o português como “Guerra nas Estrelas”, escritos por George Lucas e lançados a 

partir de 1977. 
8
 Filme norte-americano lançado em 1979, dirigido por Ridley Scott. 
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mais precisos de audiências históricas e contemporâneas, estamos 

começando a desenvolver uma compreensão mais sofisticada de como esses 

grupos se relacionam com os meios de comunicação de massa e os utilizam 

como um recurso em sua vida cotidiana.
9
 (JENKINS, 2002, p. 9). 

 

A partir de então, as práticas dos fãs começaram a ser estudadas de maneira mais aberta, 

levando em consideração não apenas a sua relação e importância no aspecto mercadológico de 

um produto midiático, mas também as influências que os mesmos podem ter sobre um 

determinado conteúdo, principalmente após a popularização da internet. Surge então o termo 

fandom, que Jenkins define como “subcultura dos fãs em geral, caracterizada por um 

sentimento de camaradagem e solidariedade com outros que compartilham os mesmos 

interesses” (JENKINS, 2009, p. 39). O termo refere-se à transformação de produtos da cultura 

de massa em um produto exclusivo da subcultura dos fãs, devido às suas reapropriações, 

como veremos adiante. 

 

Entretanto, mesmo com a popularização das práticas dos fãs e a tentativa de alguns autores de 

desfazer esta visão negativa, ainda hoje eles costumam ser vistos como sem vida própria. Um 

exemplo de fã visto de acordo com esse estereótipo é aquele apresentado no clipe musical da 

canção Lego House
10

, do cantor inglês Ed Sheeran, lançado em 2011. No vídeo, 

protagonizado pelo ator Rupert Grint, que ficou famoso pela sua atuação nos filmes da saga 

Harry Potter
11

, nos é apresentado uma pessoa que tenta ser igual a Sheeran. O fã dubla a sua 

voz, finge escrever suas músicas e tocá-las, penteia o cabelo de forma que fique igual ao do 

ídolo, utiliza o chiclete já usado por ele e tenta, num ápice de loucura, se passar pelo cantor 

durante um show. No entanto, não podemos afirmar que o cantor tinha a intenção de criticar 

seus fãs, visto que os próprios viram o clipe de maneira positiva
12

. 

 

De acordo com Bandeira (2009), estas associações negativas também possuem relação com o 

tipo de produto pelo qual o fã é afetivamente envolvido: “Alguém que se afirma como fã de 

                                                           
9
 Tradução nossa para ’fans’ have a much longer history, fitting more generally into longstanding debates about 

the popular consumption of fiction or audience response to popular entertainments. As Cultural Studies has 

directed more attention on the process of reception, and as researchers have begun to construct more precise 

accounts of both historical and contemporary audiences, we are beginning to develop a more sophisticated 

understanding of how these groups relate to the mass media and draw upon it as a resource in their everyday life. 

10
 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=c4BLVznuWnU>. Acesso em: 20 nov. 2013. 

11
 Ficção composta por sete livros - dos quais resultaram oito filmes – que contam a história de crianças bruxas e 

suas aventuras. Possui um enorme número de fãs, de todas as idades, no mundo todo. 
12

 Disponível em: <http://revista.cifras.com.br/noticia/ed-sheeran-lanca-novo-clipe-com-astro-de-harry-

potter_3231>. Acesso em: 22 dez. 2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=c4BLVznuWnU
http://revista.cifras.com.br/noticia/ed-sheeran-lanca-novo-clipe-com-astro-de-harry-potter_3231
http://revista.cifras.com.br/noticia/ed-sheeran-lanca-novo-clipe-com-astro-de-harry-potter_3231
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um artista da chamada ‘alta cultura’ (Mozart ou Shakespeare, por exemplo) é percebido de 

maneira muito diferente de alguém que mostra-se admirador de um cantor popular ou de um 

programa televisivo” (p. 9). Sendo assim, a questão do bom e do mau gosto também exerce 

sua influência na maneira como os fãs são vistos, o que contribui com a separação dos 

produtos culturais em duas categorias: aqueles que são dignos de admiração e os que são 

considerados inferiores. 

 

Independente dos julgamentos feitos a partir destas questões, os fãs seguem conquistando 

cada vez mais espaço no mundo do entretenimento, sendo levados em consideração no 

andamento de histórias fictícias e ganhando notoriedade com suas produções, como acontece 

com algumas fanfics que têm sido adaptadas e publicadas como livros. Veremos mais sobre 

isso no decorrer deste capítulo, onde trataremos sobre as práticas dos fãs de seriados 

televisivos no ambiente online. 

 

1.2 OS FÃS DE SERIADOS TELEVISIVOS E SUAS PRÁTICAS 

 

O computador conectado à internet pode ter facilitado a interação entre fãs, com os produtos 

midiáticos que lhes agradam e também ter se tornado um suporte para a exposição e 

divulgação de seus trabalhos. Mas as práticas dos fãs já existiam antes da popularização do 

ciberespaço. Ainda em 1992, em Textual Poachers: television fans e participatory culture, 

Jenkins, ao analisar fãs de produtos televisivos, identificou como práticas de fãs a leitura, a 

releitura, o exercício da crítica, o interesse pela vida pessoal de artistas, fan gossip, as fanarts, 

a produção de ficções alternativas, de vídeos e a criação de músicas. Sendo assim, 

utilizaremos todas estas categorias para identificar e caracterizar as práticas dos fãs do seriado 

televisivo The Vampire Diaries, objeto de pesquisa desta monografia. Entretanto, uma 

atualização se faz necessária, pois com o uso das novas tecnologias, outras práticas foram 

surgindo, como o download de episódios e a legenda não oficial, por exemplo. 

 

Como sabemos, os fãs sempre desempenharam um papel marginal na cultura do 

entretenimento. Suas práticas e produções eram realizadas de fã para fã, sem perspectivas de 

atrair grande público e chamar a atenção da grande mídia. Entretanto, esta característica não 

reduziu a importância que essas práticas possuíam para os membros dos grupos, que debatiam 

entre si sobre seus programas favoritos e divulgavam suas atividades para que outros fãs 
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também pudessem ter acesso. Com a popularização da internet, estas práticas se tornaram 

ainda mais viáveis. 

 

Associados diversas vezes à resistência política e à rebeldia (FREIRE FILHO, 2007), os fãs 

não costumam aceitar passivamente aquilo que a mídia lhes entrega como produto finalizado. 

É aqui que se inserem a leitura e a releitura, primeiras práticas listadas por Jenkins. A 

primeira “deve ser compreendida como um processo, um movimento que vai da recepção 

televisiva inicial para a interpretação dos episódios e suas posteriores recriações” 

(BANDEIRA, 2009, p. 41). Dessa maneira, a leitura é a prática de assistir e interpretar um 

determinado produto televisivo, atribuindo-lhe sentido a partir daí. Esta interpretação é 

pessoal, podendo, até mesmo, ter relação com as experiências de vida de cada telespectador. 

Entretanto, ela pode ser compartilhada com outros consumidores do produto em questão. 

Atualmente, fóruns, blogs, grupos e comunidades online têm sido bastante utilizados para este 

fim. 

 

A releitura, por sua vez, acontece quando o fã faz alterações nas narrativas que acompanha, 

tomando parte do controle da história para si. Esta prática começou a se popularizar, 

provavelmente, de acordo com Jenkins (2009), com a chegada do aparelho videocassete e as 

fitas VHS, que possibilitavam a gravação de programas para o seu posterior arquivamento em 

acervos pessoais e uma possível edição das imagens coletadas. Para Bandeira (2009), muitos 

grupos de fãs cresceram após o acesso fácil a estas fitas, pois, dessa forma, ficou possível que 

as pessoas conhecessem programas mesmo não tendo acompanhado o início da exibição na 

TV. “A troca dessas fitas entre os fãs passou a ser uma prática central da sua cultura” 

(BANDEIRA, 2009). 

 

A partir do fácil acesso a cenas diversas gravadas a partir do videocassete, os fãs puderam 

assistir mais de uma vez suas cenas preferidas, na ordem que desejar, prestando atenção em 

detalhes que, ao assistir pela primeira vez, não foram percebidos. Para isso, são usados 

recursos como a câmera lenta, o zoom, a pausa e o aceleramento de cenas que não são 

consideradas satisfatórias. Dessa forma, os fãs se tornaram capazes de “alterar as prioridades 

da narrativa, escolhendo novos pontos onde posicionar seu interesse e atenção” (BANDEIRA, 

2009, p. 42). 
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As possibilidades de arquivamento de séries têm se ampliado cada vez mais. Atualmente, 

algumas operadoras brasileiras de canais pagos (que, por sua vez, apresentam em suas grades 

de programação séries de diversos países), como a SKY, por exemplo, já oferecem o serviço 

de gravação de programas a partir do seu próprio decoder, não necessitando mais de um 

aparelho extra para realizar a gravação, como o videocassete anos atrás. Mas uma prática que 

tem se tornado cada vez mais comum no universo dos fãs de seriados televisivos é a do 

download de episódios, principalmente quando o telespectador é fã de um programa que não é 

original de seu país, o que faz com que a série seja transmitida com certo tempo de atraso, que 

pode variar de meses, anos ou, até mesmo, nunca ser exibida. Após baixar o episódio 

desejado, o fã pode assisti-lo quantas vezes quiser, guarda-lo no computador, ou criar seu 

próprio box da série, colocando-os em CDs, DVDs ou Blu-rays, gravados diretamente do 

computador. 

 

De acordo com Bandeira (2009), a série Lost
13

 foi uma das principais responsáveis pela 

disseminação da prática do download de episódios entre os fãs brasileiros, “pois trata-se de 

um seriado que desperta urgência nos fãs em saber o quanto antes o que irá acontecer” (p. 75). 

Eles também têm a necessidade de conhecer os detalhes dos episódios e de compartilhar suas 

opiniões com outros fãs antes que o próximo episódio seja exibido, geralmente uma semana 

depois. 

 

Além disso, com a atual facilidade de transmissão de informações na internet, os fãs ficam 

cada vez mais expostos aos spoilers, informações descobertas antes do episódio ir ao ar ou do 

fã (individual) ter tido acesso a ele. Nos diversos fandoms de produtos audiovisuais e 

literários, os spoilers são bastante comuns e fazem parte da organização dos grupos. 

Geralmente, os fãs se organizam com tópicos e páginas específicos para tais informações, de 

modo que apenas os interessados tenham acesso a elas, evitando, dessa maneira, que os 

demais vejam os spoilers. 

 

A palavra deriva de “spoil”, que de acordo com o dicionário Oxford significa diminuir ou 

destruir a qualidade ou valor de algo. Para Jenkins (2009), a prática do “spoiling” surgiu “do 

desencontro entre as temporalidades e geografias dos velhos e novos meios de comunicação” 

                                                           
13

 Série de televisão estadunidense de bastante sucesso. Foi transmitida de 2004 a 2010 pelo canal americano 

ABC e, no Brasil, pelos canais pagos AXN, Sony Spin e pela emissora aberta Globo. 
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(p. 59), onde pessoas de diferentes estados e países tinham acesso a séries de televisão em 

diferentes períodos de tempo: 

[...] as pessoas da Costa Leste viam uma série de TV três horas antes das 

pessoas da Costa Oeste. Algumas séries eram exibidas em noites diferentes, 

em mercados diferentes. Séries americanas eram exibidas nos EUA seis 

meses ou mais antes de estrear no mercado internacional [...] Mas, uma vez 

que os fãs passaram a se encontrar on-line, essas diferenças de fuso horário 

se avultaram. Alguém da Costa Leste entrava on-line e postava tudo sobre 

um episódio. E alguém na Califórnia ficava irritado porque o episódio tinha 

sido ‘estragado’ (‘spoiled’). Então, quem postava uma mensagem começava 

escrevendo a palavra ‘spoiler’ na linha do assunto, para que as pessoas 

pudessem decidir se iriam lê-la ou não (JENKINS, 2009, p. 59-60). 

 

Dessa forma, o fã opta por assistir os episódios de sua série preferida o mais rápido possível, 

para evitar que a experiência de acompanhar um episódio totalmente inédito seja arruinada. 

 

A prática do download nos leva a outra que também se popularizou entre os fãs e seus grupos: 

a legendagem de episódios. Ela surgiu a partir da necessidade das pessoas que não 

dominavam o idioma no qual o programa é produzido, mas que queriam assistir o mesmo 

antes da exibição em canais nacionais. Dessa forma, grupos de fãs foram se organizando com 

o intuito de juntos legendarem os episódios de forma rápida para que fossem, posteriormente, 

disponibilizados online em sites específicos, como o Legendas.tv 
14

e o Baixando Fácil
15

, ou 

em seus próprios grupos e comunidades online. Entretanto, embora estas atividades sejam 

voltadas para fãs e não possuam interesse financeiro sobre elas, algumas empresas de 

entretenimento – que possuem os direitos sobre o material baixado pelos fãs – não as 

aprovam: 

[...] existem movimentos que enxergam este tipo de página na internet como 

uma ameaça a questões de propriedade e de direitos autorais que envolvem o 

uso de imagens, a criação de legendas por não-profissionais, a inserção de 

arquivos de áudio e vídeo, entre outros. (BANDEIRA, 2009, p. 77). 

 

Os fãs também têm enfrentado problemas com direitos autorais com as suas produções 

alternativas. As fan fictions ou fanfics (ficção escritas por fãs com base em personagens e 

histórias de livros, séries, novelas, etc) são bons exemplos deste fato. Nelas, personagens 

possuem interesses amorosos diferentes dos da história original, ganham outras características 

físicas e psicológicas, se encontram com personagens de outras histórias, entre outras coisas. 

                                                           
14

 Disponível em: <http://legendas.tv/>. Acesso em: 15 jan. 2014. 
15

 Disponível em: <http://baixandofacil.com/>. Acesso em: 15 dez. 2014. 

http://legendas.tv/
http://baixandofacil.com/
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Não existe limite para a imaginação dos fãs e, por esse motivo, suas fanfics têm estado, 

muitas vezes, na pauta da discussão sobre direitos autorais de produtos de entretenimento. 

 

Quando a internet ainda não era acessível para todos, os fãs as divulgavam através dos 

fanzines, revistas produzidas e compartilhadas entre fãs. Em outras palavras, a visibilidade era 

consideravelmente menor e não ameaçava consideravelmente os direitos de propriedade das 

indústrias culturais. Mas com a popularização da internet, elas são compartilhadas em 

diversos lugares, desde sites específicos, como o Nyah! Fanfiction
16

, a pequenos e grandes 

grupos em sites de redes sociais, podendo chegar a níveis inesperados para estas indústrias. 

De acordo com Jenkins: 

Ninguém se importava muito se você fizesse fotocópias de algumas histórias 

e as distribuísse dentro de seu fã-clube. Ninguém se importava muito se você 

gravasse algumas músicas e desse a fita cassete de presente a um amigo. As 

corporações sabiam, abstratamente, que tais transações ocorriam em toda 

parte, mas não sabiam, concretamente, quem as praticava. E mesmo se 

soubesse, não iriam bater à porta das casas das pessoas à noite. Porém, à 

medida que essas transações saíram de seus recintos fechados, passaram a 

representar uma ameaça pública e visível ao controle absoluto que as 

indústrias culturais mantinham sobre sua propriedade intelectual. (JENKINS, 

2009, p. 194) 

 

Dessa maneira, utilizando ainda o exemplo das fanfics, a visibilidade que estas produções 

passam a ter com a internet pode levá-las ao mercado. Um fato recente, que as tornou ainda 

mais populares, foi a publicação dos livros da trilogia Cinquenta tons de cinza
17

. Inicialmente, 

as obras eram uma fanfic intitulada Master of the universe, escrita por uma fã da saga 

vampiresca Crepúsculo
18

, que se identificava como Snowqueen Icedragon. A fanfic era 

bastante popular no fandom de que ela fazia parte, o que acabou por chamar a atenção de uma 

editora de livros. A autora, que agora assina como E. L. James, então optou por vender os 

direitos de sua história e, a partir de então, a retirou do blog onde a postava
19

. Algum tempo 

depois, a fanfic deu origem aos livros
20

 Cinquenta tons de cinza, Cinquenta tons mais escuros 

                                                           
16

 Disponível em: <http://fanfiction.com.br/>. Acesso em: 15 dez. 2013. 
17

 Título original em inglês dos livros que compõem a trilogia: Fifty shades of grey (2011), Fifty shades darker 

(2012) e Fifty shades freed (2012) [Editora Arrow Books. Responsável pela publicação no Brasil: Editora 

Intrínseca]. 
18

 Título original em inglês: Twilight [Editora Little, Brown and Company, 2005, Stephenie Meyer]. Ficou 

conhecida popularmente como a saga Crepúsculo ou The Twilight saga, composta por quatro livros que contam 

o romance de uma humana com um vampiro. Tornou-se sucesso mundial, principalmente após a adaptação para 

o cinema, e possui grande número de fãs. 
19

 A fanfic foi retirada do ar para a publicação dos livros. Entretanto, alguns fãs a disponibilizam em seus blogs e 

sites. Disponível em: <http://nerdhurdles.files.wordpress.com/2012/07/master-of-the-universe-inc-outtakes-by-

snowqueens-icedragon-complete.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2013. 
20

 Disponível em: <http://www.saraivaconteudo.com.br/Materias/Post/46919>. Acesso em: 16 dez. 2013.  

http://fanfiction.com.br/
http://nerdhurdles.files.wordpress.com/2012/07/master-of-the-universe-inc-outtakes-by-snowqueens-icedragon-complete.pdf
http://nerdhurdles.files.wordpress.com/2012/07/master-of-the-universe-inc-outtakes-by-snowqueens-icedragon-complete.pdf
http://www.saraivaconteudo.com.br/Materias/Post/46919
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e Cinquenta tons de liberdade, que chegaram às livrarias de todo o mundo contando a mesma 

história que a fanfic, porém com novos nomes para os personagens
21

. Eles se estabeleceram 

na lista dos mais vendidos da Publishnews
22

 desde a primeira semana em que o primeiro livro 

da trilogia foi lançado, onde permaneceu por vários meses. Um filme
23

 adaptado a partir dos 

livros também está sendo produzido atualmente. 

 

As fanfics também podem ser vistas como uma maneira de os fãs lidarem com as frustrações 

que uma história fictícia pode lhe trazer ao não ter suas expectativas atingidas. Nelas, a ficção 

acontece de acordo com o que julgam ser o correto, com personagens se envolvendo em 

romances diversos e tendo rumos diferentes da história original (em fanfics, um personagem 

morto pode voltar à vida, por exemplo). Retomaremos as ficções escritas pelos fãs no 

próximo capítulo. 

 

A criação de músicas e vídeos também é destacada por Jenkins (1992) como práticas dos fãs 

de produtos televisivos. A primeira, conhecida como “filking”, é uma “forma de comentar 

textos midiáticos ou de dirigir o foco a personagens ou enredos secundários” (BANDEIRA, 

2009, p. 47). Os fãs escrevem letras, produzem melodias e arranjos com o objetivo de 

demonstrar o carinho que sentem pelo produto favorito e de cantá-las de maneira informal e 

coletiva em reuniões ou convenções nos quais se encontram. 

 

Para Jenkins (1992): 

Filking, como uma fanfic, pode ser um veículo para a construção ou 

comentários sobre textos midiáticos pré-existentes, uma forma de puxar para 

a superfície personagens ou tramas marginalizadas. Fãs muitas vezes 

escrevem canções a partir da perspectiva de personagens fictícios, cantando 

em suas vozes, e expressando aspectos de suas personalidades (JENKINS, 

1992, p. 257)
24

. 

 

Ainda de acordo com Jenkins (1992), esta prática se difere das outras aqui listadas por estar 

menos relacionada com a interpretação e a apropriação do texto original e mais ligada á 

                                                           
21

 A fanfic Master of the universe colocavam os personagens de Crepúsculo, Edward Cullen e Isabella Swan, em 

situações que, no livro original, não existiam. Eles possuíam personalidades opostas dos personagens que lhe 

deram origem, mas com a publicação do livro, foi necessário que Edward Cullen se transformasse em Christian 

Grey e Isabella Swan se chamasse Anastasia Steele. 
22

 Disponível em: <http://www.publishnews.com.br/telas/mais-

vendidos/Default.aspx?data=03/08/2012&tipo=semanal>. Acesso em: 16 dez. 2013. 
23 Disponível em: <http://www.adorocinema.com/filmes/filme-205450/>. Acesso em: 16 dez. 2013. 
24

 Tradução nossa para: Filking, like fan fiction, may be a vehicle for building or commenting upon pre-existing 

media texts, a way of pulling to the surface marginalized characters or subplots. Fans often write songs from the 

perspective of fictional characters, singing in their voices, and expressing aspects of their personalities. 

http://www.publishnews.com.br/telas/mais-vendidos/Default.aspx?data=03/08/2012&tipo=semanal
http://www.publishnews.com.br/telas/mais-vendidos/Default.aspx?data=03/08/2012&tipo=semanal
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-205450/
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própria cultura dos fãs. Para o autor, fãs homens e mulheres encontram espaços iguais dentro 

da prática do filking, não sendo a questão do gênero, dessa forma, um fator determinante para 

a organização desta atividade nos fandoms. 

 

Já a criação de vídeos se baseia na reunião de cenas de episódios, que são reeditadas ao som 

de músicas, expressando o ponto de vista do fã criador sobre o programa. “A letra da música 

escolhida serve para amplificar, criticar ou parodiar aspectos da série original, e as imagens 

passam a formar um sentido tanto em relação com a música quando ao entendimento dos 

episódios pela comunidade dos fãs” (BANDEIRA, 2009, p. 46). Através dos vídeos, os fãs 

chamam a atenção para aspectos da série que, muitas vezes, não estão em evidência, 

colocando o não-verbal como peça chave, como os gestos e as ações de personagens que nem 

sempre são os principais. 

 

Geralmente, os vídeos criados por fãs possuem histórias que somente quem faz parte do 

fandom ou ao menos assiste a série poderá entender. Como afirma Bandeira (2009): “De 

forma geral, estes vídeos evocam o conhecimento compartilhado entre a comunidade de fãs, 

além de expressar os lugares comuns de discussão entre eles” (p. 46). Mas, assim como 

acontece no ambiente das fanfics, os vídeos também podem trazer personagens de outros 

programas e fazê-los interagir com os da série em questão, criando uma história totalmente 

inédita a partir de elementos pré-construídos. 

 

Ao se referir às fanarts, por sua vez, Jenkins (1992) se refere às diversas formas de expressão 

artísticas que o fã pode realizar, como a escrita de fanfics e a produção de vídeos, músicas e 

artes gráficas no geral. O que percebemos na observação empírica em diversos ambientes 

online destinados a fãs, contudo, é a utilização da expressão fanart para designar apenas os 

desenhos, colagens, fotomontagens e demais manifestações da arte gráfica. Portanto, optamos 

neste trabalho a também nos referirmos a ela desta forma. 

 

As fanarts são obras de arte criada por fãs, baseadas em personagens de histórias fictícias, ou 

em personalidades públicas, como cantores e atores. São inseridas nesta categoria montagens 

e colagens feitas em programas de edição, como o photoshop, e também os desenhos e as 

pinturas feitos à mão. Elas podem variar de qualidade, podendo ser visivelmente amadoras ou 

bem elaboradas, se assemelhando àquelas criadas por artistas reconhecidos, por exemplo. Para 
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Jenkins (1992), os fãs criam estes trabalhos artísticos para compartilhar com outros fãs e 

também com os seus amigos. 

 

O exercício da crítica também é uma das práticas listadas por Jenkins (1992). Como sabemos, 

os fãs são conhecidos por não aceitarem passivamente aquilo que lhes é entregue finalizado, 

pois possuem certa ideia de posse sobre seu objeto de admiração. Sendo assim, muitos deles 

se dedicam a fazer análises (ou “reviews”) de episódios ou temporadas completas de séries 

televisivas, onde observam o seu ritmo, a atuação dos atores, o enredo, entre outras coisas, e 

dão notas de acordo com a sua opinião. O fato de sentirem um carinho especial por um 

produto não impede também que eles realizem críticas negativas quando se sentem lesados 

por alguma decisão da produção, ou quando a história em questão não segue o caminho que 

lhes parece o correto. 

 

A crítica e a avaliação são realizadas através da troca de comentários com outros fãs, posts em 

sites e blogs e, graças às facilidades que a interação permitida pelos sites de redes sociais, 

também com a própria equipe técnica do seriado. Diretores, atores, produtores, roteiristas, etc, 

podem utilizar as novas tecnologias para realizar um contato mais direto com os fãs, 

investigando seus interesses e as melhores maneiras de agradá-los. 

 

Outra prática citada por Jenkins (1992) é o Fan Gossip, ou fofoca de fã, em tradução livre 

para o português. De acordo com o autor: 

Fofoca é uma maneira de falar sobre você mesmo através das ações e valores 

de outras pessoas. O mesmo pode ser dito em função das conversas sobre 

televisão em comunidades de fãs. [...] Os fãs com interesse comum em um 

mesmo programa têm conversas espalhadas, longe do texto principal que 

inicialmente os atraiu (JENKINS, 1992, p. 83).
25

 

 

O que Jenkins entende como fofoca de fã, em outras palavras, são as conversas que os 

mesmos geralmente têm com outros fãs, com quem trocam informações sobre seus programas 

de televisão favoritos. Em 1992, ano em que o livro Textual poachers: television fans and 

participatory culture foi publicado, essas interações podiam ocorrer através da troca de fitas 

VHS, da distribuição de fanzines e também nas conversas com amigos, familiares e colegas 

de trabalho. Mas atualmente, é bastante comum o uso da internet para a realização desta 
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 Tradução nossa para: Gossip is finally a way of talking about yourself through evoking the actions and values 

of others. The same may be said of the function of television talk within the fan community […] The fans’ 

common interest in the same program sparks conversations soon drifting far away from the primary text that 

initially drew them together. 
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prática, através de fóruns, comunidades, grupos, blogs e sites feitos de fãs para fãs. Neles, 

tópicos de discussões são criados especialmente para que todos tenham acesso e possam 

comentar e compartilhar suas opiniões e informações sobre seu programa televisivo predileto. 

 

Especulações, spoilers, novidades, informações exclusivas, qualquer tipo de notícia sobre o 

programa televisivo pelo qual nutrem especial atenção e carinho é bem vinda nesses 

ambientes, onde os fãs fazem de tudo para conseguir encontrar a resposta para seus 

questionamentos (sobre os mistérios de sua série ou novela favorita, entre outros). Dessa 

forma, a “fofoca” entre eles foi facilitada pela popularização da internet, que permite que 

essas interações ocorram de maneira mais rápida e alcance maior número de pessoas. 

 

As práticas aqui citadas são consideradas por Jenkins (1992) intrínsecas aos grupos de fãs de 

programas televisivos. Entretanto, existem algumas outras atividades realizadas pelos fãs que, 

não necessariamente, estão presentes em todos os fandoms. Sendo assim, no decorrer do 

segundo e terceiro capítulos deste trabalho, voltaremos com as práticas comuns aos grupos de 

fãs específicos da série The Vampire Diaries, nosso objeto de pesquisa. 

 

1.3 A CONVERGÊNCIA DAS MÍDIAS, A INTELIGÊNCIA COLETIVA E AS REDES 

SOCIAIS ONLINE NO UNIVERSO DOS FÃS 

 

Diversos aparelhos e telas passaram a fazer parte do nosso cotidiano. Neles, inúmeros 

conteúdos podem ser acessados com grande facilidade. Chama-se convergência midiática o 

estágio onde informações de todos os tipos se tornam disponíveis e acessíveis em variados 

aparelhos de alta tecnologia: a televisão pode ser assistida no celular, o jornal também pode 

ser lido no notebook, os filmes saem do cinema direto para o tablet... Como afirma Jenkins: 

“Bem-vindos à cultura da convergência, onde as velhas e novas mídias colidem, onde mídia 

corporativa e mídia alternativa se cruzam, onde o poder do produtor de mídia e o poder do 

consumidor interagem de maneiras imprevisíveis” (JENKINS, 2009, 29). 

 

Entretanto, sabemos que não podemos levar em consideração somente os caráteres técnico e 

tecnológico da convergência, pois para que ela se torne possível, faz-se necessário a 

participação ativa do público consumidor. A convergência midiática representa, dessa forma, 

uma transformação cultural, onde consumidores recebem incentivos para procurar novas 
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informações e realizar conexões entre conteúdos da mídia que se encontram dispersos em 

vários aparelhos (JENKINS, 2009). Para o autor, a convergência não ocorre por meio dos 

aparelhos, mas sim “dentro dos cérebros de consumidores individuais e em suas interações 

sociais com outros” (2009, p. 30). 

 

Nos anos 1990, era popular a teoria de que os novos meios de comunicação eliminariam os 

antigos. Mas atualmente, no âmbito da convergência no qual vivemos, novas e velhas mídias 

interagem entre si, compartilhando conteúdos que, há alguns anos, estavam disponíveis 

apenas em um único meio. Como exemplo podemos citar a televisão, cujo conteúdo era 

transmitido de acordo com a grade de programação de cada emissora, estando disponível para 

os telespectadores apenas em determinados horários, devendo estes se programar previamente 

para acompanhar seus programas favoritos (era necessário estar em casa ou em algum local 

com televisão disponível, no horário exato em que o programa iria ao ar). Porém, hoje em dia, 

o conteúdo da televisão está compartilhado em diversos aparelhos e, principalmente, no 

ambiente online. Atualmente as emissoras de TV possuem seu próprio site e estão presentes 

em redes sociais online, onde disponibilizam sua programação (completa ou parte dela), cenas 

de novelas e séries, matérias veiculadas em telejornais, além de conteúdos extras, que não 

foram exibidas na grade de programação de TV. Dessa forma, os telespectadores não 

precisam mais se prender a um único aparelho e nem estar disponível no horário em que o 

programa que deseja assistir irá ao ar, pois através de aparelhos móveis como celulares, 

tablets e notebooks, eles podem ter acesso ao conteúdo televisivo em qualquer lugar e horário. 

 

Este novo contexto fez com que a televisão se adaptasse às exigências de um público 

conectado à internet, que exige maior flexibilidade de horários e a disponibilização de 

conteúdos em outras plataformas. Percebemos, então, que os antigos meios de comunicação 

não estão sendo substituídos, mas sim transformados e adaptados pela introdução das novas 

tecnologias (JENKINS, 2009). 

 

De acordo com Faccion, “a cultura da convergência pode ser entendida como um estágio de 

comunicação no qual muitas pessoas participam da formação de universos de pensamentos 

direcionados em um mesmo sentido” (2010, p. 1). Em resposta a esta convergência e à 

participação do público com comportamento migratório, fundamental para o seu 

funcionamento, surge, de acordo com Jenkins (2009), a narrativa transmídia ou transmedia 

storytelling, que veremos a seguir. 
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1.3.1 Da narrativa transmídia à Inteligência coletiva 

 

Narrativa transmídia ou transmedia storytelling refere-se a uma prática contemporânea de 

utilizar recursos estratégicos para a dispersão de conteúdos em diversas mídias para se contar 

histórias de universos ficcionais, com o objetivo de estendê-las de forma a expandir a sua 

finalidade e o seu significado. De acordo com Rodrigo Lessa (2013), o termo ficou conhecido 

no mundo acadêmico após a publicação do livro Cultura da convergência, de autoria de 

Henry Jenkins, para o qual a narrativa transmídia: 

É a arte da criação de um universo. Para viver uma experiência plena num 

universo ficcional, os consumidores devem assumir o papel de caçadores e 

coletores, perseguindo pedaços da história pelos diferentes canais, 

comparando suas observações com as de outros fãs, em grupos de discussão 

on-line, e colaborando para assegurar que todos os que investiram tempo e 

energia tenham uma experiência de entretenimento mais rica (JENKINS, 

2009, p. 49). 

 

Apesar de a convergência midiática ter sido um ambiente fértil para a popularização e o 

desenvolvimento de produtos culturais transmídia, este não é um fenômeno novo. A franquia 

Star Trek, por exemplo, desde a década de 1960 já contava histórias diversas através de 

filmes, séries de televisão, jogos, histórias em quadrinhos, romances, entre outros produtos, e 

também possuía um grande número de fãs imersos em seu universo ficcional em diferentes 

mídias (LESSA, 2013). Mas, de acordo com Jenkins, foi a franquia The Matrix, lançada no 

final dos anos 1990, a responsável por promover este tipo de narrativa enquanto estratégia 

comercial e torna-la alvo de grande interesse das produtoras de entretenimento. 

 

Apenas a transposição de conteúdos através de diferentes mídias, entretanto, não faz uma 

narrativa transmídia. É necessária a expansão dos significados destes conteúdos, de forma que 

eles contribuam com o enriquecimento da fruição dos consumidores e para o todo da história: 

A narrativa transmídia deve conter extensões: elementos que adicionam e 

agregam algo à história conforme migra-se de uma mídia para outra, 

expandindo a narrativa. Os graus de proximidade e interdependência de uma 

mídia para outra podem variar, mas a noção de que a extensão soma algo ao 

conjunto da história não pode deixar de existir (LESSA, 2013, p. 24). 

 

A narrativa transmídia tangencia outros conceitos, que tratam, basicamente, de pontos 

diferentes dos mesmos temas: a distribuição de conteúdos através de múltiplas plataformas de 
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mídia, e a busca pelo contínuo interesse dos fãs e a fidelidade do consumidor em geral. Entre 

eles temos os termos transmedia branding, performance transmídia, ritual transmídia, 

jogabilidade transmídia, ativismo transmídia e espetáculos transmídia (LESSA, 2013). 

 

Como exemplo da participação dos fãs nesse contexto, temos a série americana voltada para o 

público adolescente Pretty Little Liars
26

, que divulga cenas e fotos inéditas, além de diversos 

spoilers através dos sites Facebook e Twitter, sempre que um episódio bastante aguardado 

(geralmente o último da temporada, aquele que revelará o desfecho de um suspense ou as 

respostas dos questionamentos feitos pelos telespectadores, por exemplo). Para ter acesso a 

estas informações, os fãs necessitam cumprir algumas tarefas, como colocar hashtags
27

 nos 

Trending Topics do Twitter e adicionar aplicativos no perfil individual do Facebook. Ou seja, 

os fãs são direcionados da televisão para a internet e, consequentemente, para os sites das 

redes sociais, para obter as informações que desejam, o que contribui também com a 

promoção publicitária da série. Como afirma Jenkins, “para apreciar verdadeiramente o que 

estamos vendo, temos de fazer a lição de casa” (2009, p. 137). 

 

Webisodes e revistas em quadrinho criados a partir de uma série de televisão também são 

considerados extensões transmídia. Os produtores do seriado The Vampire Diaries, por 

exemplo, criaram e disponibilizaram o webisódio A Darker Truth, que pode ser assistido, por 

partes, tanto no site YouTube
28

 quanto nos DVDs e Blurays originais da série. Além disso, 

eles lançaram em 2013 histórias em quadrinho online, que trazem os personagens do seriado 

vivendo histórias inéditas
29

. 

 

Desta forma, o comportamento migratório dos fãs - que procuram nas diversas mídias 

informações sobre seus programas favoritos - é incentivado pela própria indústria de 

entretenimento, que percebeu que as estratégias transmídia dão resultados positivos, 

aumentando a sua visibilidade e atingindo os mais variados públicos, não ficando restringido 
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 Série de suspense e drama adolescente produzida e exibida pelo canal americano ABC Family desde 2010. 
27

 #PLLspoiler para conseguir informações sobre os próximos episódios; #PLLwithShay para conversar com 

uma das atrizes que trabalham na série, Shay Mitchell, durante a transmissão dos episódios nos EUA. O número 

de tuítes durante os episódios é bastante alto. O último capítulo da 3ª temporada, por exemplo, fez com que a 

série se tornasse a primeira na história da TV a conseguir mais de 1 milhão de tuítes durante a sua exibição. 

Disponível em: <http://tvbythenumbers.zap2it.com/2013/03/20/abc-familys-pretty-little-liars-season-3-finale-

becomes-1st-series-in-tv-history-to-amass-over-1-million-total-airtime-tweets/174272/>. Acesso em: 22 dez. 

2013. 
28

 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=01CspreS-g0>. Acesso em: 15 jan. 2013. 
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 Disponível em: <http://www.minhaserie.com.br/novidades/14116-the-vampire-diaries-ganha-historias-em-

quadrinho-online-pela-dc-comics>. Acesso em: 15 jan. 2013. 
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http://www.minhaserie.com.br/novidades/14116-the-vampire-diaries-ganha-historias-em-quadrinho-online-pela-dc-comics
http://www.minhaserie.com.br/novidades/14116-the-vampire-diaries-ganha-historias-em-quadrinho-online-pela-dc-comics
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apenas ao seu público-alvo inicial. Este investimento também aumenta o interesse do público 

consumidor pelo produto, atraindo-os para dentro da sua história e incentivando a sua 

participação em comunidades e grupos de discussão. Tal esforço realizado pelos fãs para 

dominar o excesso de informações e conteúdos acerca de uma série de TV pode ser 

compreendido a partir da noção de inteligência coletiva. 

 

Conceito criado por Pierre Lévy, a inteligência coletiva é, de acordo com ele, “uma 

inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, 

que resulta em uma mobilização efetiva das competências” (LÉVY, 2010, p. 28), que só tem 

início com a cultura e cresce com ela. Para o autor, todo o saber está na humanidade e, sendo 

assim, ninguém sabe tudo, mas todos sabem alguma coisa, pois a inteligência está distribuída 

por toda parte, embora muitas vezes não seja valorizada. As interações entre os tipos de 

conhecimentos e seus conhecedores se dariam, ainda de acordo com Lévy, no ciberespaço, 

que se tornaria em um espaço móvel de “coletivos inteligentes desterritorializados” (2010, p. 

29). 

 

Os wikis colaborativos
30

 são exemplos de inteligência coletiva no ciberespaço. Caracterizados 

pela fácil publicação, os wikis ou páginas de escrita colaborativa podem ser alterados e 

atualizados por qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, através da internet
31

. Dessa 

forma, o processo de escrita torna-se uma tarefa coletiva, onde cada alteração permite que o 

conhecimento sobre o assunto tratado fique cada vez mais rico. 

 

Os grupos de fãs online, seus sites e sua organização também podem ser considerados 

exemplos. Fandoms espalhados pela internet possuem sua própria maneira de administrar 

suas produções e principalmente os seus conteúdos. Basta acessarmos um grupo de fãs online 

que percebemos o esforço que vários membros fazem para mantê-lo devidamente organizado, 

com informações válidas para o grupo e pronto para que todos os seus participantes possam 

acessá-las quando sentirem a necessidade. Os fandoms são de responsabilidade de todos os 

fãs, e não apenas dos donos dos fóruns, sites ou grupos de discussões. Esta prática colabora 
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 Disponível em: <http://www.ead.sp.senac.br/newsletter/setembro05/destaque/destaque.htm>. Acesso em: 22 

dez. 2013. 
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 Como exemplo temos o site Wikipedia, que de acordo com a definição em sua página, é “um projeto de 

enciclopédia coletiva universal e multilíngue estabelecido na Internet sob o princípio wiki. A Wikipédia tem 

como objetivo fornecer um conteúdo reutilizável livre, objetivo e verificável, que todos possam editar e 

melhorar.” Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal>. Acesso 

em: 22 dez. 2013. 
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com o enriquecimento cultural dos membros, com a interação entre eles e também com o 

fortalecimento da estrutura do grupo. 

[...] a inteligência culturalmente constituída não é mais fixa ou programada 

como a do cupinzeiro ou a da colmeia. Por meio de transmissão, invenção e 

esquecimento, o patrimônio comum passa pela responsabilidade de cada um. 

A inteligência do todo não resulta mais mecanicamente de atos cegos e 

automáticos, pois é o pensamento das pessoas que pereniza, inventa e põe 

em movimento o pensamento da sociedade (LÉVY, 2010, p. 31). 

 

A inteligência coletiva também pode ser vista em redes sociais online, que se tornaram 

espaços de discussão e de encontro não só para consumidores e fãs de diversos produtos de 

entretenimento, mas para a interação entre pessoas sobre diversos assuntos, como veremos a 

seguir. 

 

1.3.2 Os fãs e as redes sociais online 

 

Grande parte do consumo de narrativas transmídia é mediada pelo computador e/ou pela 

internet. Sites, blogs, perfis em sites de redes sociais são bastante usados como extensões 

transmídia de universos ficcionais. De acordo com Rodrigo Lessa (2013), a emergência destas 

narrativas na contemporaneidade andou em paralelo com o surgimento da Web 2.0, termo 

utilizado para designar não apenas as inovações tecnológicas, mas aquilo que as pessoas 

fazem com estas tecnologias. Ela se caracteriza pela potencialização das formas de 

publicação, compartilhamento, organização e troca de informações, além da interação entre 

seus usuários. Os sites de redes sociais, como Facebook, Orkut ou Twitter, representam bem 

as características da Web 2.0, pois são espaços onde estas práticas predominam. 

 

De acordo com Raquel Recuero (2009), os sites de redes sociais são espaços utilizados para a 

expressão das redes sociais, interações humanas em geral, que existem em todos os aspectos 

da sociabilidade humana na internet. Para a autora, existem dois elementos que configuram 

estes sites: a apropriação e a estrutura. A primeira se refere ao uso das ferramentas pelo 

público através de interações. Já a segunda auxilia nas trocas conversacionais que ocorrem 

entre os usuários. 

Recuero (2009) difere sites de redes sociais de simples redes sociais na internet, afirmando 

que embora os referidos sites sejam suportes para as interações, devem ser considerados 
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apenas sistemas, pois são os atores sociais, ou seja, pessoas que utilizam essas redes, que as 

constituem e as moldam através de suas interações. 

 

Grupos de usuários de sites de redes sociais são formados a partir desta possibilidade de 

interação e compartilhamento que a Web 2.0 permite. As comunidades virtuais estão 

presentes em diversos espaços online, tais como o Facebook e o Orkut. Para se formar uma 

comunidade em um destes sites, basta reunir pessoas que possuam o mesmo interesse no(s) 

assunto(s) que serão tratados nela. De acordo com André Lemos, “as comunidades virtuais 

eletrônicas são agregações em torno de interesses comuns, independentes de fronteiras ou 

demarcações territoriais fixas” (2010, p.87). 

 

Esta prática é bastante comum no universo dos fãs em geral. Seja através dos sites das redes 

sociais, ou em sites criados especificamente para esta relação interativa, como os fóruns, não é 

difícil encontrarmos comunidades de fãs online. Basta termos um olhar mais atento e 

realizarmos uma breve busca que teremos disponível uma lista extensa de “casas de fãs na 

internet”. 

 

Nestes espaços, todos têm voz e podem participar, tanto da organização, quanto da 

alimentação da comunidade, seja com informações sobre o assunto discutido, tirando dúvidas 

ou ajudando outros fãs, como abordado no conceito de inteligência coletiva de Lévy. São nas 

comunidades que eles se organizam e reúnem todo o material que possuem sobre o produto de 

seu interesse, independente da posição geográfica de cada um. 

 

Numa comunidade no Orkut ou num grupo criado no Facebook, por exemplo, existem as 

figuras do dono e dos administradores da página. São eles quem, geralmente, ditam as regras 

e são os responsáveis pela admissão de novos membros (em caso de grupos e comunidades 

fechados, sendo necessária a solicitação ao moderador para poder participar) e também pelo 

banimento daqueles que descumprem as regras previamente expostas. Já a publicação de 

conteúdos pode ser feita por qualquer membro que se sinta a vontade para tal. 

 

As comunidades de fãs se tornam, dessa maneira, um local de encontro online, onde membros 

podem, até mesmo, criar laços de amizades com pessoas que morem a quilômetros de 

distância. Também são a partir delas que são organizados encontros presenciais para discutir 

sobre o seu produto de entretenimento preferido. 
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Na presente monografia, trataremos sobre as práticas dos fãs brasileiros do seriado norte-

americano The Vampire Diaries em ambientes online, a partir da análise do site Liga 

Salvatore e do grupo Diários de um Vampiro DV, ambos criados e administrados por fãs da 

série. Levaremos em consideração também as relações entre os produtores e os fãs, a partir 

das estratégias criadas com o objetivo de promover a interação e a participação. 
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2 LOVE SUCKS: OS FÃS DE THE VAMPIRE DIARIES 

 

“Como eu posso negar o que está bem na minha frente? Alguém que nunca 

envelhece, nunca se machuca... Alguém que muda de formas que não podem 

ser explicadas. Garotas mordidas. Corpos drenados de sangue...” The 

Vampire Diaries, 1ª temporada, episódio 6. 

 

Responsável pela maior audiência
32

 da emissora norte-americana The CW Television 

Network, a série The Vampire Diaries foi lançada em 10 de setembro de 2009, no momento 

em que ficções (livros e filmes) que traziam vampiros como personagens principais voltaram 

ao auge, muitos anos após o sucesso de Drácula
33

. Entretanto, os vampiros apresentados na 

série têm características próprias, não necessariamente iguais àquelas típicas dos “vampiros 

tradicionais”. Criada por Julie Plec
34

e Kevin Williamson
35

, sua história é uma adaptação da 

coleção de livros
36

 The Vampire Diaries, de autoria de L. J. Smith, cujo 1ª título foi lançado 

ainda em 1991. 

 

Após cinco anos de exibição, a série se encontra, atualmente, em sua 5ª temporada, trazendo 

consigo uma legião de fãs devotos e apaixonados, dispersos em vários lugares do mundo, que 

a acompanham desde o começo, ou se juntaram aos grupos de fãs tempos depois de seu início. 

No Brasil, a série era exibida, até o primeiro semestre de 2013, pelo canal pago Warner, mas, 

em outubro do mesmo ano, passou à grade de programação da MTV, que reprisa todas as suas 

temporadas passadas de segunda a sexta, às 20h30 (horário de Brasília), tendo agendado a 

exibição da nova temporada para o primeiro semestre de 2014. 

 

Trataremos, neste capítulo, sobre os fãs The Vampire Diaries. Serão apresentadas aqui as suas 

práticas em geral, tendo como foco a sua participação online em comunidades de discussão da 

série, o contato que possuem com os diretores, roteiristas e atores da mesma através do 

Twitter, suas produções alternativas e suas possíveis influências no andamento da série. 
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 De acordo com a revista Entertainment Weekly. Fevereiro de 2012. 
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 Romance de Bram Stoker, publicado em 1897. Trata-se da história de vampiros mais famosa da literatura. 
34

 Julie Plec é produtora e roteirista da televisão norte-americana. É conhecida pelo seu trabalho com os filmes 

da franquia Pânico e com a série Kyle XY. 
35 Kevin Williamson é conhecido pelo seu trabalho com roteiros de filmes e de diversos seriados televisivos, 

como Dawson’s Creek. 
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 A coleção The Vampire Diaries é composta por sete livros. São eles: O despertar (The awekening, 1991); O 

confronto (The Struggle, 1991); A fúria (The fury, 1991); Reunião sombria (Dark reunion, 1991); Anoitecer 

(Nightfall, 2009); Almas sombrias (Shadow souls, 2010) e Meia noite (Midnight, 2011). 
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2.1  LOVE BITES: INTERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO ENTRE FÃS E PRODUTORES 

 

O primeiro episódio da série The Vampire Diaries, teve a maior audiência
37

 de estreia da 

história da emissora CW, com exatos 4,91 milhões de telespectadores
38

, fato que chamou a 

atenção de seus produtores, que, em entrevista para o documentário “Quando vampiros não 

são sanguessugas!”
39

, afirmaram que não esperavam tamanho reconhecimento imediatamente, 

visto que ficções com vampiros já estavam ficando saturadas após vários meses no topo. 

 

Afinal, quem eram esses telespectadores? Fãs dos livros que deram origem à série? Fãs da 

saga Crepúsculo? Fãs de vampiros em geral? 

 

Apesar do sucesso tido como surpresa, nada mais natural que os fãs dos livros ficassem 

curiosos para conhecer a adaptação da história para a televisão. Sendo assim, The Vampire 

Diaries foi ao ar com a certeza de que, pelo menos, atrairia seus olhares. Julie Plec, produtora 

executiva e uma das responsáveis pela criação da série, afirmou no documentário: “Não sei 

quantas pessoas leram a saga The Vampire Diaries, desde 1991. Presumo que bastante. Mas é 

o mais leal e entusiasmado grupo de pessoas, pelo que sei, que eu já encontrei”.  

 

Entretanto, não se tinha a certeza de que a série agradaria aos fãs devotos dos livros, pois, 

como toda adaptação, a história precisou sofrer alterações, tanto no seu andamento como na 

caracterização e existência (ou não) de personagens. Como exemplo temos a mudança 

realizada em uma das personagens principais, Elena Gilbert, que nos livros é retratada como 

loira. Já na série, a personagem tem os cabelos pretos, o que causou certo alvoroço nos fãs: 

“Eu entendo completamente porque nossos fãs estavam aborrecidos por Elena não ser loira”, 

afirmou Julie Plec, que optou pela atriz Nina Dobrev para interpretar a personagem devido ao 

seu bom desempenho na audição feita para a escolha dos atores, deixando o fato de ela ser 

morena em segundo plano: “temos que fazer uma série de TV que consiga ficar no ar por 

muitos anos e isso depende da atriz que traz Elena à vida. Foi um sacrifício que teve que ser 

feito, e não nos arrependemos”, disse Plec. 
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 Disponível em: <http://vampirediariesworld.com/universo-expandido/cw/>. Acesso em: 10 dez. 2013. 
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 Disponível em: 
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 Título original “When Vampires Don’t’ Suck”. Documentário disponível na sessão “Informações extras” do 

box de DVDs oficial da 1ª temporada da série, comercializado pela empresa Warner Bros. 
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Entretanto, a cor dos cabelos da atriz não foi empecilho para o sucesso que a série viria a ter e 

também não impediu a formação de grupos a favor da sua realização. Antes mesmo de ela ter 

sido aprovada pela emissora, Heather Cordova (conhecida online como Vee) e Red, fãs dos 

livros, criaram o site Vampire-diaries.net
40

, o primeiro site de fã a tratar, também, sobre a 

série, e não apenas sobre os livros. 

 

“Quando a série foi anunciada, eu e Red, que também era um grande fã dos livros The 

Vampire Diaries, decidimos começar um site e mostrar às pessoas que existe uma base de fãs 

desse livro, que estamos animados com a produção desta série e acompanhamos o seu 

andamento, se a série acontece ou não”, afirmou Vee, também no documentário “Quando 

vampiros não são sanguessugas”. 

 

O trabalho de Vee e Red se tornou conhecido para a produção e para os atores da série. Kevin 

Williamson, também responsável pela série e roteirista, afirma no documentário que a criação 

do site foi um dos grandes motivos pelos quais a mesma obteve sucesso: “eles ajudaram a 

fazer a série”. As atrizes Candice Accola, que interpreta a personagem Caroline Forbes na 

série, e Nina Dobrev, utilizavam o site para se manterem informadas sobre o andamento da 

mesma, quando ainda não sabiam se ela iria ser aprovada pela emissora. Para Plec, Vampire-

Diaries.net “tornou-se o tipo de site principal para todos os fãs, tanto dos livros quanto para as 

pessoas que assistiram à série e se tornaram fãs, onde eles podem debater e discutir entre eles 

mesmos. E o ponto de vista deles tem sido muito produtivo”. 

 

Através da internet, como sabemos, os fãs têm tido acesso, com mais facilidade e rapidez, a 

outros fãs e aos produtores e atores das séries de televisão que acompanham. Para tanto, não 

só os sites de fãs são utilizados. O site de rede social Twitter, por exemplo, se tornou um 

importante local de encontro entre os fãs e aqueles que fazem a série acontecer. Ele tem sido 

usado para fazer comentários sobre a programação da televisão em geral, seja de novelas, 

programas, jogos esportivos, séries ou até mesmo filmes. Com The Vampire Diaries esta 

prática também se faz comum. 

 

É no Twitter que os fãs podem ter acesso à Julie Plec
41

 e Kevin Williamson
42

, além dos atores 

da série. Através desta ferramenta e dos comentários que os telespectadores escrevem durante 
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 Disponível em: <www.vampire-diaries.net>. Acesso em: 15 dez. 2013. 
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 Disponível em: <https://twitter.com/julieplec>. Acesso em: 15 dez. 2013. 
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a exibição dos episódios e também após eles, a produção da série e a própria emissora ficam 

sabendo se o trabalho que realizam está dando o resultado esperado. O buzz no Twitter, ou 

seja, a conversa que a série provoca no site, serve, dessa forma, como feedback.  

 

Em matéria
43

 publicada pelo jornal Folha de S. Paulo, em 20 de outubro de 2013, fica 

evidente como esta prática tem se tornado cada vez mais comum, fato que chamou a atenção 

dos empresários da televisão, atraindo também o seu setor publicitário, inclusive no Brasil. 

Nesta mesma reportagem, a pesquisadora Raquel Recuero afirma que este não é um fenômeno 

novo: “as pessoas já falavam no Orkut sobre o que estavam vendo na TV”. Ainda de acordo 

com o jornal: 29% dos episódios transmitidos na TV americana tiveram aumento de audiência 

graças aos tuítes, posts do público no Twitter; o número de tuítes sobre programas de TV nos 

Estados Unidos aumentou 38% em 2012; e 48% dos episódios passados na TV americana 

causaram aumento no número de tuítes. Percebemos, dessa maneira, que os efeitos são 

visíveis para a televisão e também para o próprio Twitter. 

 

Atualmente não é apenas a audiência que pode medir o sucesso de seriado televisivo. Importa 

também o número de menções que ele recebe no Twitter. O site SocialGuide
44

, uma empresa 

de análise de mídia social, lança semanalmente, através do Nielsen Twitter TV Ratings
45

, um 

ranking com as dez séries mais comentadas nesta mídia social. Ele mede a pontuação de um 

programa televisivo através de quatro categorias: número de tuítes, autores únicos (mesmo 

que um usuário do Twitter poste várias vezes sobre uma série, somente um deles será 

contabilizado), as impressões (ou seja, quantas vezes cada tweet foi visto), e audiência única 

(o número de contas no Twitter que comentam sobre uma série). 

 

O episódio de estreia da 5ª temporada de The Vampire Diaries, transmitido em 03 de outubro 

de 2013, ficou em 6º lugar no ranking do Nielsen, com cerca de 2.500 tuítes contabilizados 

três horas antes, durante e depois da exibição do episódio. Foi a única série da CW, uma 

emissora pequena em comparação às que emplacaram séries do 1º ao 5º lugar (ABC, NBC, 

CBS e Fox), a entrar no ranking naquela semana e mês, o que nos mostra a força com que os 

seus telespectadores utilizam o Twitter para fazer comentários sobre ela. 
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Os fãs de The Vampire Diaries não apenas assistem a série. Eles estão em comunidades de 

discussão online, criam seus próprios sites voltados para outros fãs, reúnem teorias, fotos e 

vídeos e, principalmente, tentam fazer com que a sua opinião seja levada em consideração no 

processo de realização da série. Willianson, por exemplo, recebe vários comentários em seu 

perfil no Twitter. De acordo com ele, no documentário “Quando vampiros não são 

sanguessugas”: “Você ouve tudo que está errado e tudo que está certo. E essa é a beleza de ter 

essa comunicação com seus fãs. Os mais leais são aqueles que mais falam”. 

 

Esse “burburinho”
46

 dos fãs faz com que Julie Plec opte por ficar um tempo fora do Twitter 

quando está escrevendo o roteiro de algum episódio da série, embora reconheça que seja 

importante conhecer a opinião dos fãs: “Acho que as pessoas dirão que uma das piores coisas 

que se pode fazer quando se está escrevendo para televisão é ler a internet. E, contudo, você 

não pode se controlar”, afirmou ela no documentário anteriormente mencionado. Já em 

entrevista para a revista de entretenimento Entertainment Weekly, veiculada em fevereiro de 

2012
47

, ao falar sobre a sua presença no Twitter enquanto prepara o andamento da série, 

afirmou que “é difícil, porque você fica pensando ‘Eu estou tomando essa decisão porque 

alguém a colocou na minha mente? Ou isso é exatamente onde nós deveríamos estar?’”. 

 

Os perfis de Plec e Williamson no Twitter, no entanto, não são o único local onde os fãs 

buscam chamar atenção para a sua opinião e declarar o seu amor, satisfação ou incomodo com 

o andamento da série. Tudo relacionado a ela é do seu interesse, então qualquer crítica, 

resenha ou simples opinião publicada online pode ganhar a atenção dos fãs mais ativos e 

apaixonados. Carina Mackenzie, crítica do jornal americano LA Times, afirma no 

documentário “Quando vampiros não são sanguessugas!”: “Minha experiência com os fãs da 

série tem sido incrível. Eu coloco um artigo e em minutos tenho comentários, tenho tuítes... 

Recebo e-mails de fãs o tempo todo falando sobre a série... Eles são muito apaixonados pela 

série e estão realmente se envolvendo e falando sobre os personagens e suas motivações. 

Eles... os fãs da série falam como escritores”. 
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Em eventos realizados especialmente para fãs, como a San Diego Comic-Con
48

, por exemplo, 

já são esperadas grandes filas de fãs ansiosos para, pelo menos, ver de perto os atores que dão 

vida aos seus personagens favoritos. No evento Hot Topic em 2010, onde foi realizado uma 

sessão de autógrafos e de entrevistas para a divulgação da série num shopping no Estado da 

Georgia, nos Estados Unidos, cerca de 2.500 fãs estiveram presentes, usando camisas 

personalizadas, defendendo seus personagens e casais favoritos, gritando os nomes dos atores 

e, muitas vezes, chorando, todos à espera de uma foto com seus ídolos e, até mesmo, uma 

pequena mordida, como conta a atriz Nina Dobrev no documentário: “2.500 pessoas gritando 

toda vez que Ian [Somerhalder, que interpreta o vampiro Damon Salvatore] abria a boca. Ele 

não terminava uma frase porque gritavam tanto... [...] Garotas que tem entre 12 e 30 anos 

pedem a Ian e Paul [Wesley, que interpreta o vampiro Stefan Salvatore] para morderem e 

beijá-las. Não sei o que é, mas elas amam vampiros. Elas querem um Salvatore de verdade”, 

afirmou. 

 

Todo o amor que os fãs sentem pela série e também pelos seus atores se transforma em votos 

em diversas premiações. Em 2010, apenas três meses após a sua estreia, The Vampire Diaries 

foi indicada na categoria Melhor novo drama de TV do People’s Choice Awards, evento que 

premia artistas, séries e músicas a partir da participação do público através de votação online. 

Para conseguir o prêmio, os fãs da série realizaram campanhas em redes sociais online e 

também em blogs e sites
49

. Como resultado, ela superou em votos produções que, na época, 

tinham maior número de telespectadores: FlashFoward (ABC); The Good Wife (CBS); NCIS: 

Los Angeles (CBS) e V (ABC). Carina Mackenzie afirma no documentário que o fato de The 

Vampire Diaries ter vencido a premiação, mostra não apenas a quantidade de fãs que a série 

possui, mas a paixão que eles sentem por ela, afinal eles votavam inúmeras vezes por dia. 

 

Esse entusiasmo dos fãs acaba incentivando a produção de suas próprias histórias fictícias, 

vídeos com os momentos favoritos da série, a organização de grupos de fãs online, bem como 

sites bem elaborados, que se assemelham (e por vezes superam) a qualidade daqueles 

produzidos pela própria emissora ou encomendado pela equipe responsável pela produção da 

série. Nestes sites são disponibilizados, para todos os fãs e telespectadores em geral, dados 

sobre ela, episódios com legendas, informações sobre a produção, fotos e vídeos dos 
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bastidores, spoilers, resenhas de episódios já exibidos nos Estados Unidos, sinopses dos 

próximos capítulos, entre outras informações, como veremos a seguir. 

 

2.1.1 Paixão e criatividade online: produções alternativas dos fãs de The Vampire 

Diaries 

 

Como apresentamos no primeiro capítulo deste trabalho, são várias as atividades que um fã ou 

grupo de fãs podem realizar. Falaremos neste tópico sobre as práticas em que os fãs de The 

Vampire Diaries estão envolvidos, levando em consideração as facilidades de divulgação e 

visibilidade que o ambiente online lhes proporciona, pois é nele que, de acordo com Jenkins, 

os fãs podem “[...] capturar amostras de diálogos no vídeo, resumir episódios, discutir sobre 

roteiros, criar fan fiction (ficção de fã), gravar suas próprias trilhas sonoras, fazer seus 

próprios filmes – e distribuir tudo isso ao mundo inteiro pela internet” (2009, p. 44). 

 

Os fãs de The Vampire Diaries realizam diversas adaptações nos episódios, modificando-os 

para que fiquem perfeitos de acordo com o seu próprio julgamento ou para criar novas 

histórias. Graças à possibilidade do download, todo fã com acesso à internet (banda larga, ao 

menos) pode ter em seu computador, smartphone ou tablet todos os episódios da série ou 

apenas as cenas que desejar. A partir delas, os fãs têm a possibilidade de realizar várias 

atividades online, como, por exemplo, publicá-las no YouTube para que outros fãs tenham 

acesso, principalmente quando a cena em questão foi bastante esperada por eles. Um exemplo 

é o momento em que os personagens Elena e Damon, pela primeira vez, se beijam. Cerca de 

10 minutos após a cena
50

 ter sido exibida na televisão americana, já havia vários vídeos do 

momento no YouTube, com a maioria deles possuindo mais de mil visualizações e dezenas de 

comentários comemorando ou criticando-a
51

. 

 

Além da simples postagem das cenas preferidas na internet, os fãs da série também criam seus 

próprios vídeos a partir delas. Como exemplo, temos: o “Top 10”, com as dez cenas 

preferidas de cada fã; os vídeos com cenas dos seus casais preferidos; a recriação de 

episódios, cortando cenas indesejadas e deixando apenas as suas preferidas; entre outros. 

Esses vídeos são compartilhados em seus próprios perfis em sites de redes sociais e, 

                                                           
50

 A cena pode ser acessada a partir do link http://www.youtube.com/watch?v=2sjLerOUuXk 
51

 De acordo com a revista Entertainment Weekly. Edição 1194. Fevereiro de 2012. Versão para iPad. 

http://www.youtube.com/watch?v=2sjLerOUuXk


40 
 

principalmente, em grupos de fãs, onde vários participantes podem contribuir com a sua 

visibilidade, fazendo comentários e ajudando, também, no seu compartilhamento pela rede, 

através da sua distribuição em outros grupos. 

 

A fan fiction ou fanfic, histórias escritas por fãs a partir de personagens e ficções 

preexistentes, também é um produto bastante popular entre fãs de diversos gêneros do 

entretenimento, e no fandom de The Vampire Diaries ela também se faz presente. 

 

Para escrever fanfics, os fãs utilizam a imaginação e a criatividade. Nelas, os personagens da 

série podem ganhar outras características físicas ou comportamentais, além de se 

relacionarem amorosamente com as mesmas pessoas com as quais namoram na série ou 

formar casais com personagens distintos da história original, podendo o relacionamento ser 

homoafetivo ou não. Os autores das fanfics também podem participar da história, o que pode 

revelar o desejo dos fãs em fazer parte do universo fictício em questão. 

 

Outra possibilidade das ficções escritas por fãs é o encontro entre personagens de diferentes 

histórias, que passam a fazer parte de uma história totalmente nova. Como exemplo tempos as 

fanfics em que os personagens da série se encontram
52

 com os da saga Crepúsculo, que 

também traz os vampiros como personagens principais de sua história, e também com os do 

seriado Pretty Little Liars.
53

 

 

Com a popularização dessas produções, sites destinados somente à publicação de fanfics 

também são cada vez mais comuns. O Nyah! Fanfiction, por exemplo, possuía no final de 

novembro de 2013 exatamente 2662 fanfics cadastradas na categoria
54

 The Vampire Diaries. 

Não há limites para a imaginação de um fã e, com a popularização da internet, o limite para a 

intervenção dos fãs na série, através de suas fanfics, tem se tornado cada vez mais difícil de 

enxergar. Dessa forma surge o impasse no qual a indústria do entretenimento se encontra: é 

melhor proibir a apropriação de suas ficções através das fanfics ou liberá-la, pois são os fãs 

que fazem o sucesso de uma obra? 
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 Como exemplo temos a fanfic The Vampire Diaries Twilight, escrita por Cassinha Everdeen e publicada no 

site Nyah! Fanfiction. Disponível em: 

<http://fanfiction.com.br/historia/314255/The_Vampire_Diaries_Twilight/ageconsent_ok>. Acesso em: 15 dez. 

2013. 
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 Disponível em: <http://fanfiction.com.br/historia/390566/New_People_In_Town/>. Acesso em: 15 jan. 

2014. 
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 Disponível em: <http://fanfiction.com.br/categoria/992/the_vampire_diaries/>. Acesso em: 15 dez. 2013. 

http://fanfiction.com.br/historia/314255/The_Vampire_Diaries_Twilight/ageconsent_ok
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Ao tratar do assunto, Henry Jenkins (2009) cita como exemplos os casos das franquias 

Guerra nas Estrelas e Harry Potter, que, de acordo com o autor, incentivou muitos jovens a 

escrever e compartilhar suas histórias. Os estúdios produtores de ambos os filmes, no intuito 

de reafirmar a sua propriedade intelectual, tentaram proibir as apropriações dos fãs em geral, 

com especial destaque para as fanfics, além de estabelecerem limites para a criação dos fan 

videos. 

 

Jenkins (2009) divide as empresas que trabalham com conteúdo de entretenimento em 

proibicionistas e cooperativistas. As primeiras são aquelas que criminalizam as várias formas 

de participação dos fãs (não somente as fanfics). De acordo com o autor: 

Até agora, a posição proibicionista tem sido dominante nas indústrias 

midiáticas mais antigas (cinema, televisão, indústria fonográfica), embora 

esses grupos estejam começando, em graus variados, a reexaminar algumas 

posturas. Por enquanto as proibicionistas são as que têm mais espaço na 

imprensa – com processos contra adolescentes que baixam músicas da 

internet ou contra fã webmasters que ganham cada vez mais espaço na mídia 

popular (JENKINS, 2009, p. 191). 

 

As empresas cooperativistas, por sua vez, consideram os fãs importantes colaboradores na 

produção de conteúdos, que ajudam a promover a franquia. Entretanto, o autor afirma que elas 

“ainda têm muito a aprender a respeito da criação e manutenção de um relacionamento 

significativo e recíproco com seus consumidores” (JENKINS, 2009, p. 238). Um exemplo de 

ação cooperativista, de acordo com Lessa (2013), foi elaborado pela HBO, que incorporou 

algumas atividades dos fãs do seriado True Blood
55

 no site oficial da emissora na sessão 

Featured Fans (fãs em destaque).
56

 

 

Mas nem sempre as fanfics trazem personagens fictícios de seriados, filmes ou livros. Para os 

fãs, também pode ser interessante retratar a vida dos seus atores favoritos, ou apenas fantasiar 

sobre elas. No caso específico de The Vampire Diaries, é comum os fãs debaterem e criarem 

histórias sobre os atores e seus pares românticos na “vida real”, além de retratarem os seus 

dramas pessoais. Tomando como base fatos, fotos, vídeos, ou apenas utilizando a sua 

imaginação, os fãs escrevem fanfics sobre Nian - como os fãs chamam o casal Nina Dobrev e 
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  Série de TV norte-americana criada por Alan Ball, baseada na série de livros The Southern Vampire Mysteries 

da escritora Charlaine Harris. É exibida pelo canal pago HBO. 
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 Disponível em: <http://www.hbo.com/true-blood#/true-blood/inside/extras/featured-fans.html>. Acesso em 16 

jan. 2014. 
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Ian Somerhalder, namorados na série e fora dela, – falam também sobre a amizade entre os 

atores que compõem a série, entre outros. 

 

Esse desejo em participar da vida dos atores que interpretam seus personagens preferidos 

acontece porque existe afeição pelas pessoas por trás da série da mesma maneira que existe 

pela própria série. Para Jenkins: 

Fãs trocam informações sobre tudo, desde a vida pessoal de estrelas até 

decisões corporativas que afetam as chances de sobrevivência da série [...] 

Oferecem julgamento moral sobre os escândalos que cercam as relações 

interpessoais de personagens dentro da série e a conduta das estrelas no 

mundo real durante aparições em convenções ou como são mostrados em 

revistas comercializadas para fãs
57

 (JENKINS, 1992, p. 82). 

 

Bastante comum em séries, livros e filmes que retratam romances em geral, os fãs shippers e 

suas práticas são grupos intrínsecos ao fandom da série The Vampire Diaries. Por se tratar, 

principalmente, da história de um triângulo amoroso e envolver vários casais românticos em 

seus episódios, a série abre espaço para a existência de uma divisão entre os fãs, que se unem 

de acordo com os seus casais favoritos, os ships, com o objetivo de discutir sobre eles e 

admirá-los, como veremos a seguir. 

 

2.2  ENTRE SHIPPERS: DELENAS X STELENAS 

 

A história na série começa com uma decisão: Elena não quer mais ficar triste e nem ser 

lembrada com pena devido a morte trágica dos seus pais. Já Stefan quer conhecer a garota 

humana que salvara de um terrível acidente. Enquanto isso, Damon tem um desejo: se vingar 

do irmão que o transformara em vampiro e lhe roubou a vampira Katherine Pierce que, 

mesmo após 150 anos, continua a amar. Todos os aspectos da história giram em torno desses 

personagens, e é assim que (re)nasce o triângulo amoroso entre eles. Elena é humana, Stefan 

um vampiro que tenta abdicar das suas características sombrias e viver como uma pessoa 

comum para não causar dor às pessoas. Já Damon deseja Elena, inicialmente, apenas porque é 

a doppelganger (sósia) de Katherine e porque quer provocar o irmão com a ideia de fazer 

algum mal a ela. 
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 Tradução nossa para: Fans exchange information about everything from the personal lives of stars to the 

corporate decisions affecting the series’ chances of survival […] Fans offer moral judgement about the scandals 

surrounding interpersonal relations of characters within the series and the real-world conduct of stars during 

convention appearances or as revealed in commercial fan magazines. 
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Em histórias fictícias, que podem ser romances ou não, é comum o envolvimento dos fãs em 

torno de um ou vários casais. Eles são chamados de Shippers. A palavra deriva de 

relationship, que significa relacionamento em inglês, e começou a ser usada ainda nos anos 

1990, com os fãs da série Arquivo X
58

, que torciam pelo relacionamento amoroso entre os 

personagens Dana Scully e Fox Mulder. Além de acompanhar a história em si, com seus 

dramas e suspenses, os shippers dedicam tempo para admirar seus casais preferidos, os ships, 

escrevendo fanfics sobre eles; criando fan videos com seus melhores momentos juntos, 

geralmente acompanhados de músicas românticas ou daquelas cujas letras fazem sentido para 

a história do casal; fanarts, que podem ser montagens, pinturas ou desenhos; e também sites. 

 

No caso de The Vampire Diaries, os fãs shippers se dividem em vários Teams, grupos de 

pessoas que possuem o mesmo desejo para o andamento da série. São eles: Team Delena que 

torcem pelo romance entre Damon Salvatore e Elena Gilbert; Team Stelena, fãs que torcem 

por Stefan Salvatore e Elena Gilbert; Team Klaroline, aqueles que são a favor do romance 

entre os vampiros Klaus e Caroline Forbes; Team Steroline, que torcem por Stefan Salvatore e 

Caroline Forbes, e Team Steferine, fãs que desejam Stefan Salvatore e Katherine Pierce 

juntos. Outros teams podem surgir no decorrer da história. 

 

Dessa forma, ser fã de The Vampire Diaries, muitas vezes, não é apenas acompanhar seus 

episódios e gostar de sua história, mas também torcer por seus vários casais. Escolhemos, 

nesse trabalho, tratar apenas sobre os fãs Delena e Stelena, por serem os personagens 

principais da série, o que lhes confere um maior número de fãs shippers e material o 

suficiente para uma breve análise. 

 

O enredo romântico da série, em suas duas primeiras temporadas, se passava entre Stefan e 

Elena, mas desde o início percebia-se que Damon iria ser a última ponta de um triângulo 

amoroso. A formação dessas duas possibilidades de romance contribuiu com a divisão entre 

os fãs e intensificou os debates, discussões e, até mesmo, as brigas entre eles em grupos, 

comunidades e sites. Através do Twitter, por exemplo, Julie Plec e Kevin Willianson eram 

bombardeados de pedidos feitos por fãs que discordavam com a escolha do principal casal da 

série, Stefan e Elena, e exigiam que Damon e Elena tivessem, pelo menos, uma chance. 
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 Série de ficção científica norte-americana. Foi produzida e exibida de 1993 a 2002 pela emissora FOX. 
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O fenômeno dos fãs shippers se tornou tão intrínseco à série que, em fevereiro de 2012, eles 

receberam destaque na edição de 17 de fevereiro de 2012 da revista Entertainment Weekly. 

No lugar de apenas uma capa, foi dada aos fãs a possibilidade de escolher entre três delas, 

duas contendo fotos dos casais preferidos dos shippers, e a última com a foto dos três 

personagens juntos. As três capas podem ser vistas a seguir: 

 

Figura 1 – Casal Delena, capa da revista Entertainment Weekly, fevereiro de 2012 

 

 

Figura 2 – Casal Stelena, capa da revista Entertainment Weekly, fevereiro de 2012 
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Figura 3 – Principais personagens da série, capa da revista Entertainment Weekly, fevereiro de 2012 

 

Plec e Willianson contam, em entrevista para a referida revista, que além do assédio de fãs 

nas mídias sociais, também já receberam algumas ameaças de morte por parte daqueles que 

estão infelizes com o rumo do seu casal favorito, mas que não permitem que isso afete o 

futuro da série. Embora tente não deixar os desejos fãs decidirem o rumo da sua história, Plec 

também se preocupa com a felicidade deles, afinal, são os responsáveis pelos seus 

satisfatórios números de audiência: “Como podemos trabalhar em um momento que realmente 

queremos entre nossos personagens, um beijo entre Elena e Damon, sem deixar que os fãs de 

Elena e Stefan percam as esperanças e desistam de nós? E vice-versa, quando queremos que 

Stefan e Elena tenham um momento juntos, como podemos fazer isso sem deixar os fãs 

Delena indignados?
”
, questiona ela em entrevista para a referida edição da revista 

Entertinment Weekly. Já Williamson afirma na mesma entrevista que o tão esperado beijo 

entre o casal Damon e Elena aconteceu com o intuito de agradecer aos fãs Delena por assistir 

a série e esperar. 

 

De acordo com Estevão (2011): 

O contato entre produtores de mídia e o fandom passou a se estreitar numa 

relação que diferentemente do desprezo figura um fluxo de amenidades e 

desapontamentos. Para os rumos da trama, já se considera a opinião dos fãs e 

a repercussão da narrativa entre estes. Alguns produtores estabelecem, 

inclusive, espaços “oficiais” que incorporam a atuação dos fãs, como no caso 
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de sites das grandes redes que apresentam fóruns de discussões, aplicativos, 

downloads de vídeos, roteiros, episódios extras, jogos com mais informações 

da trama, depoimentos de personagens e atores, postagens de fanfics, 

respostas a questionamentos de fãs, dentre outros (ESTEVÃO, 2011, p. 10) 

 

A convergência entre as mídias, que permite que uma série como The Vampire Diaries saia da 

televisão e vá para o Twitter, onde é discutida não só pelos fãs, mas também pelos seus 

produtores executivos, intensifica a interação e permite que o seriado original seja 

influenciado pelas preferências e exigências do público. Isto reforça o pensamento de Jenkins: 

“Na cultura da convergência, todos são participantes – embora os participantes possam ter 

diferentes graus de status e influência” (2009, p. 189). 

 

Fãs de Delena e de Stelena estão sempre em busca de indícios de que o casal que defendem é 

o correto para a história e deve ficar junto. Para tanto, observam cada olhar dos personagens, 

cada momento juntos, e – graças às ferramentas existentes na internet - a partir deles, 

preparam fan videos com seus melhores momentos e editam episódios inteiros de forma que 

apenas as cenas do casal favorito sejam evidenciadas, deixando-os mais interessantes para 

cada grupo de fã. Um exemplo interessante dessa prática é a edição que vários shippers 

fizeram na cena em que os personagens Damon e Elena têm a sua primeira noite juntos, como 

um casal. Na edição oficial
59

, exibida pela CW em 29 de novembro de 2012, a cena em 

questão é interrompida várias vezes por um diálogo entre os personagens Caroline e Stefan. 

Irritados, alguns fãs optaram por transformar a cena no que, para eles, serial o ideal. 

 

Um destes vídeos foi feito por uma fã brasileira de Delena, intitulado “Damon e Elena - 4x07 

- Delena Fan Cut sem as cenas de Caroline e Stefan”
60

, postado no Youtube através do canal 

Etiene18 no dia 30 de novembro de 2012 (apenas um dia após a exibição televisiva nos 

Estados Unidos), deixa em evidência essa insatisfação a partir de um letreiro onde a fã 

responsável pela edição do vídeo diz: “Para todos os fãs de Delena, que estão irritados com o 

desfecho ridículo do último episódio. Aqui está como deveria ter sido”. 

 

Ao mesmo tempo, fãs de Stelena “se defendem” também com vídeos
61

 com os melhores 

momentos do casal, mesmo após o término do namoro na narrativa televisiva, editando cenas 
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 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=3qw20V5-Lj4>. Acesso em: 10 dez. 2013. 
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 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=onO-f5C9uio>. Acesso em: 10 dez. 2013. 
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 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=69yk0ijSk-k>. Acesso em: 10 dez. 2013 
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em que Elena ainda demonstra se importar ou, até mesmo, sentir ciúmes do ex-namorado, 

com o auxílio de músicas românticas e de frases ditas por eles em outros episódios. 

 

Além dos vídeos, fãs shippers também são adeptos das fanfics, onde Damon e Elena ficam 

juntos desde a 1ª temporada, ao contrário do que aconteceu na série. Nelas, também, os fãs de 

Stelena defendem seu casal favorito, transformando-os no principal casal de histórias em que 

o personagem Damon pode, até mesmo, não existir. 

 

Entretanto, nem só de shippers é composto o fandom de The Vampire Diaries. Alguns fãs da 

série se recusam a aproveitar a série apenas torcendo e fantasiando com casais e preferem não 

ser de nenhum Team, pois acreditam que a série tem muito mais a oferecer do que apenas um 

triângulo amoroso. Em diálogos observados em fóruns, esses fãs alegam que focar em apenas 

uma parte da história faz com que a mesma fique chata, enfraquecendo a interação nos 

grupos, que seria muito mais proveitosa e rica se os participantes não ficassem discutindo 

entre si por causa dos seus ships, mas sim sobre todo o andamento da série e seus 

personagens. 

Dessa forma, percebemos que os fãs da série estão em constante conflito, se dividindo em 

vários grupos de acordo com suas preferências e competindo entre si. Como afirmam Souza e 

Martins (2012), “ainda que integrantes de um mesmo fandom, os fãs rearranjam-se de acordo 

com preferências mais específicas e se utilizam de artifícios como a escolha dos nomes, casais 

preferidos, avatares e assinaturas para evidenciar diferenças individuais e grupais” (p. 9). 

 

Essa competição acontece, também, com fãs de outras obras fictícias que tratam, assim como 

The Vampire Diaries, do universo dos vampiros, como é o caso da saga Crepúsculo. 

 

2.3 VAMPIROS QUE [NÃO] BRILHAM: FÃS DE THE VAMPIRE DIARIES X FÃS DE 

CREPÚSCULO 
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Figura 4 – Captura de tela do Twitter, no qual fã de The Vampire Diaries comenta sobre Crepúsculo. 

 

Vampiros mordem pescoços, bebem sangue e não saem no sol. Apesar das variações que 

podem acontecer na caracterização de um ou outro, em diferentes histórias e contextos, nos 

últimos anos os vampiros têm sido utilizados em diversas produções fictícias que têm o 

público jovem como alvo. Crepúsculo e The Vampire Diaries são dois exemplos famosos e 

contemporâneos do fenômeno vampiresco que atingiu a literatura, o cinema e a televisão. E, 

como vemos na figura 4, existe uma espécie de concorrência entre os seus fãs. Isso acontece 

devido à semelhança entre certos acontecimentos e características de personagens de ambas as 

histórias. 

 

Românticos, que não se alimentam de humanos e extremamente carinhosos, os personagens 

de ambas as histórias têm muito em comum. Em Crepúsculo, o vampiro e personagem 

principal Edward Cullen tenta viver como um adolescente normal, de 17 anos, que frequenta a 

escola e viaja de férias com a família. É apaixonado pela jovem humana Isabella Swan, pela 

qual faz de tudo para proteger dos perigos sobrenaturais que o cerca. Em The Vampire 

Diaries, por sua vez, Stefan Salvatore também diz ter 17 anos, vai à escola e é completamente 

devotado à Elena, jovem humana que precisa ser protegida de outros vampiros e vilões, assim 

como Bella Swan.  

 

Além de ambos os vampiros gostarem de ler O morro dos ventos uivantes
62

, livro de Emily 

Bronte, em Crepúsculo existe um triângulo amoroso, ideia bastante trabalhada em The 

Vampire Diaries. Os lobisomens também se fazem presentes em ambas as histórias. 

 

Diante destas semelhanças, a acusação de plágio
63

 foi feita, até mesmo, pela autora dos livros 

The Vampire Diaries, L. J. Smith.  Esse fato contribuiu com as brigas entre os dois fandoms, 

que tentam defender suas histórias favoritas de diversas formas. 

 

Colagens de cenas em vídeos publicados no YouTube, fazendo comparações entre ambas as 

histórias são bastante comuns. Enquetes em sites e grupos, onde administradores procuram 

saber dos participantes, por exemplo, qual a melhor mocinha, Isabella ou Elena, ou quem é 

mais bonito, Edward ou Stefan, também alimentam a competição. 
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 Título original: “Wuthering Heights”. Clássico da literatura americana publicada em 1847. 
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 Disponível em: <http://oglobo.globo.com/cultura/autora-de-diarios-do-vampiro-acusa-stephenie-meyer-de-

copiar-ingredientes-em-crepusculo-3133314>. Acesso em: 23 dez. 2013. 
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Na figura 5, um fã de The Vampire Diaries compartilha no Facebook um vídeo comparando a 

transformação das personagens em vampiras: 

 

Figura 5 – Fãs comparam, no grupo Diários de um Vampiro DV, a transformação em vampiro das personagens 

de Crepúsculo e The Vampire Diaries. 

 

Esta animosidade foi brevemente citada no episódio
64

 04 da primeira temporada da série, 

quando o vampiro Damon Salvatore critica a saga Crepúsculo, explicando que “no mundo 

real” vampiros não brilham no sol como Edward Cullen, mas sim queimam: “Sinto falta de 

Anne Rice
65

, ela sim estava certa [...] Esse livro, aliás, está todo errado”, afirma o personagem 

jogando um livro de Crepúsculo no chão. 

 

Mas esta rivalidade não existe somente por parte daqueles que admiram e acompanham a 

série. O fandom de Crepúsculo também costuma comparar e criticar The Vampire Diaries, 

como podemos ver na figura 6: 
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 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=0YT2a26rZlU>. Acesso em: 10 dez. 2013 
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 Famosa escritora norte-americana, conhecida, principalmente, pela obra Entrevista com o vampiro (Interview 

with the Vampire), publicada em 1976. 

http://www.youtube.com/watch?v=0YT2a26rZlU
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Figura 6 – Fãs de Crepúsculo comentam sobre The Vampire Diaries no site Foforks. 

 

Bandeira (2009), ao realizar uma pesquisa sobre os fãs do seriado Lost, percebeu que existe 

um sentimento de superioridade deles em relação a outros tipos de fãs, como os de novelas, 

ou qualquer outro produto televisivo. De acordo com a autora: 

[...] entre os próprios fãs de produtos televisivos existe uma prática comum 

de inferiorizar o objeto de apreço do outro. E isso não acontece apenas em 

relação a novelas [...]. Mesmo em relação a outros seriados isto pode ser 

visto, uma postura que demonstra algo como “meu seriado é melhor que o 

seu” (BANDEIRA, 2009, p. 121). 

 

Podemos afirmar, dessa maneira, que a comparação e a competição entre os fandoms é, dessa 

forma, algo comum entre os fãs de narrativas ficcionais, sejam na TV, no cinema ou na 

literatura. 

 

Conheceremos, no próximo capítulo, as práticas dos fãs brasileiros de The Vampire Diaries a 

partir de suas atividades no grupo Diários de um Vampiro DV, no Facebook e no site de fãs 

Liga Salvatore. 
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3 ANÁLISE DO FANDOM DE THE VAMPIRE DIARIES 

 

No presente trabalho, temos como objetivos conhecer as práticas dos fãs brasileiros da série 

americana The Vampire Diaries na internet, o funcionamento dos seus agrupamentos em sites 

de redes sociais, as estratégias dos canais oficiais do seriado e a sua interação com o público, 

além das produções realizadas pelos fãs, tais como as fanfics e os fan videos. Para tanto, fez-

se necessário a nossa inserção em dois ambientes online onde esses fãs se encontram. 

Escolhemos observar o grupo brasileiro no Facebook Diários de um Vampiro DV; o site feito 

por fãs brasileiros Liga Salvatore; e também o canal oficial da série no Twitter e Facebook. 

 

A partir do método de pesquisa qualitativa, a análise será feita através da técnica da 

observação participante. O período escolhido foi de 03 de setembro a 03 de novembro de 

2013, somando, assim, dois meses de coletas de dados. A escolha se deu por consideramos 

este um período rico para a análise, visto que a série iniciou sua 5ª temporada em 03 de 

outubro do mesmo ano e, dessa forma, podemos ter um olhar sobre as práticas dos fãs antes e 

depois da sua estreia. 

 

Neste capítulo, mostraremos os resultados de nossa pesquisa, organizados nas seguintes 

categorias: leitura, releitura e exercício da crítica; transmissão online, download e legenda de 

episódios; a relação dos fãs com a postagem de spoilers; as produções criativas dos fãs; fã 

gossip e o interesse pela vida pessoal e profissional dos atores da série. Por fim, fez-se 

necessário lançar um olhar sobre as estratégias criadas e empregadas para a interação com fãs 

nos principais veículos de comunicação da série, a saber: a página oficial no Facebook e o 

perfil oficial no Twitter, ambos geridos pela emissora The CW. Esta escolha se deu a partir da 

necessidade de investigar como a emissora se comporta frente à presença dos fãs. 

 

3.1 CONHECENDO O CORPUS DE ANÁLISE 

 

Vamos apresentar neste tópico o site Liga Salvatore e o grupo Diários de um Vampiro DV, 

feitos e organizados por fãs da série The Vampire Diaries, escolhidos por os considerarmos 

exemplares no funcionamento e organização de fãs em ambientes online, onde é possível 

observar, de modo frutífero, as suas práticas e particularidades. Levamos em consideração a 
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frequência de atualização de ambos, a organização, estrutura, além do número de visitantes e 

participantes de cada um. 

 

Os dados para a pesquisa foram coletados a partir da visita diária ao grupo e ao site, onde 

observamos os principais assuntos debatidos entre os fãs antes e depois da estreia da 5ª 

temporada da série e conhecemos as suas práticas. No período de dois meses catalogamos 

todas as postagens feitas no Liga Salvatore, algumas imagens e também criamos capturas de 

tela das principais atividades dos fãs no site e no grupo, objetivando o enriquecimento do 

nosso trabalho. 

 

Mas antes de começarmos a apresentar os dados colhidos e investigarmos as práticas de fãs 

que acontecem nesses ambientes, é importante realizarmos um breve histórico do site e grupo 

analisados, de modo que possamos conhecer um pouco melhor sobre cada um deles e assim 

tirarmos conclusões baseadas nas suas respectivas estruturas e formas de funcionamento. 

 

3.1.1 O portal Liga Salvatore 

 

 

Figura 7 – Captura da página inicial do site Liga Salvatore 

 

Site feito inteiramente por fãs da série The Vampire Diaries, o Liga Salvatore, que 

inicialmente era um blog, é um dos mais populares portais feito por fãs brasileiros do seriado. 

O site foi ao ar em janeiro de 2012, mas começou a ser idealizado dois meses antes, pela fã 
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Francielly Quirino (Fran) e outras cinco pessoas (Juliana, Guilherme, Bianca, Egilma e 

Karina), cada um morador de uma cidade do país. Eles se conheceram na internet e 

participavam de um grupo no MSN Messenger denominado Liga Salvatore, criado para trocar 

informações sobre a série. 

 

Até o momento, o site possui, no total, mais de 1 milhão e trezentas visitas
66

. São pessoas que 

o acessam com o objetivo de encontrar notícias sobre a série, informações sobre o andamento 

da temporada e audiência, imagens dos bastidores, cenas inéditas com ou sem legendas, links 

para assistir episódios online, notícias sobre a vida dos atores que dão vida aos personagens, 

entre outros. 

 

Em sua página inicial, há o esclarecimento de que o site é feito apenas por fãs: “Bem-

Vindo(a) à Liga Salvatore! Não temos ligação direta com ninguém da equipe nem do elenco. 

Somos apenas algumas pessoas apaixonadas pela série de TV e livros que a inspirou: The 

Vampire Diaries!”. Sua equipe é formada, atualmente, por 24 membros ativos
67

, divididos em 

administradores, newsposters (responsáveis pela postagem de notícias), tradutores, revisora, 

colunistas, designer e legenders (responsáveis por legendar vídeos), sendo que apenas quatro 

deles é do sexo masculino. 

 

Apesar da divisão de atividades, que envolve todos os membros do site, Francielly, a principal 

responsável por ele, costuma ser chamada de “patroa” pela equipe: “Todos me chamam de 

patroa, mas eu costumo dizer que o site não é apenas meu e sim de todo mundo. Não gosto de 

dizer que tem dono ou dona”, afirma
68

 ela. 

 

O Liga Salvatore conta com perfis nos sites de redes sociais Facebook
69

, Twitter
70

, Ask.fm
71

 e 

YouTube
72

, onde são feitas a cobertura completa dos episódios inéditos ao vivo e a 
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 Dado coletado no dia 09 dez. 2013. 
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 A equipe é composta por: Fran, Dre, Lu e Ju, administradoras; Kari, tradutora e newsposter ; Juninho, 

legender, newsposter e tradutor; Carol, CDC e tradutora; Digo, newsposter, tradutor e CDC;  Bea, tradutora e 

newsposter; Bia, tradutora e colunista; Dener, designer; Rafa, Legender e tradutora; Manu, colunista, tradutora e 

newsposter; Dri, tradutora; Ray, CDC; Ca, tradutor; Math, tradutor, CDC e newsposter; Vi, tradutora; Dessa, 

tradutora; Mari, tradutora; Malu, tradutora; Mila, tradutora e newsposter; Ana, revisa traduções; Débs, Tradutora, 

newsposter, colunista e CDC. 
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 A entrevista foi realizada através da troca de mensagens privadas utilizando o Facebook, no dia 10 dez. 2013. 

A íntegra está disponível no apêndice A. 
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 Disponível em: <http://www.facebook.com/BlogLigaSalvatore>. 
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 Disponível em: <https://twitter.com/LigaSalvatore>. 
71

 Disponível em: <http://ask.fm/LigaSalvatore>. 

http://www.facebook.com/BlogLigaSalvatore
https://twitter.com/LigaSalvatore
http://ask.fm/LigaSalvatore
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divulgação de notícias e vídeos. É também através dessas mídias sociais que os colaboradores 

do site entram em contato direto com os seus visitantes, respondendo suas dúvidas, 

assessorando com links para assistir os episódios online, elaborando discussões e 

compartilhando opiniões. 

 

No Facebook, a página do site possui exatos 95.946 curtidores
73

, sendo a maioria deles 

mulheres entre 13 e 24 anos, que residem na cidade de São Paulo
74

. A página, que é descrita 

como “dedicada inteiramente à série de TV e livros que a inspiraram: ‘The Vampire Diaries’. 

Feitos de fãs para fãs com o intuito de deixá-los mais informados”, possui 13 álbuns de fotos, 

somando 276.338 fotos, e 1 contendo 15 vídeos. Já no Twitter, o Liga Salvatore já postou 

mais de 33.000 tuítes e é seguido por 8.352 pessoas
75

, estando entre elas os atores da série (ou 

que fizeram parte dela) Todd Williams, Kat Graham, Daniel Newman e Olga Fonda, o que é 

motivo de orgulho para os administradores do site, que deram destaque ao fato na descrição 

do perfil: “Nem pior, nem melhor. Apenas diferente! Fansite dedicado a The Vampire Diaries 

e seu elenco. Seguido por @ToddWilliams @KatGraham @DanielNewman 

@TheOlgaFonda”. 

 

Essas mídias sociais são atualizadas diariamente (com raras exceções) com fotos, vídeos, 

comentários sobre a série e spoilers. Além disso, em decorrência da estreia 5ª temporada de 

The Vampire Diaries e do seu spin off, The Originals, o site criou um novo perfil
76

 no Twitter 

com o objetivo de fazer a cobertura ao vivo dos novos episódios das séries, onde os 

administradores narram os acontecimentos de todos os episódios, além de fazerem 

comentários pessoais com suas opiniões. O perfil foi criado em 16 de setembro de 2013, mas 

a cobertura só foi iniciada no dia 03 de outubro. Três meses depois, já possui mais de 1000 

seguidores e 753 tuítes
77

. 

 

O perfil do Liga Salvatore no site Ask.fm
78

, é utilizado, de acordo com a própria descrição da 

página, como uma forma de os fãs tirarem dúvidas sobre a série, o elenco, os livros que lhe 

deram origem e a equipe que compõe a administração do site Liga Salvatore. Possui 1.195 
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 Disponível em: <http://www.youtube.com/LigaSalvatore>. 
73

 Dados coletados no dia 09 dez. 2013 
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 Segundo dados gerados pelo Facebook 
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 Dados coletados no dia 09 dez. 2013 
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 Disponível em: <https://twitter.com/EpisodiosAoVivo>. 
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 Dados coletados no dia 09 dez. 2013 
78

 O Ask.fm é um site de rede social, fundado em 2010, que permite que os usuários recebam perguntas em suas 

caixas de entrada e publique as respostas em seu perfil público. 

http://www.youtube.com/LigaSalvatore
https://twitter.com/EpisodiosAoVivo
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curtidores e 2.659 respostas
79

, que são compartilhadas automaticamente com o perfil do 

Twitter, o que facilita a sua divulgação. Já no canal do YouTube, os administradores postam 

todas as cenas, imagens promocionais, comerciais e entrevistas legendadas pela equipe 

responsável. O perfil conta com 7.389 usuários inscritos e 30 vídeos, contendo de 500 a mais 

de 10.000 visualizações em cada um deles
80

. 

 

O site Liga Salvatore tem um espaço destinado ao bate-papo entre seus visitantes. Com 

acesso liberado, qualquer pessoa pode participar, bastando apenas colocar seu nome ou 

apelido (vários fãs utilizam nesse espaço o nome de seu personagem preferido) e escrever 

uma mensagem. Os assuntos discutidos vão dos últimos acontecimentos da série até a vida 

pessoal dos atores. Além disso, toda notícia publicada no site possui um espaço próprio para 

que os fãs possam fazer comentários, onde eles também conversam e discutem entre si.  

 

Também é promovido pelo site o Ligamaniac
81

, um espaço dedicado aos fãs do seriado que 

acompanham o site. Mensalmente, todos os visitantes podem se inscrever, bastando apenas 

responder algumas perguntas e enviar uma foto em alta resolução por e-mail. Para ser o fã 

escolhido, no entanto, ele passará por uma espécie de processo seletivo. 

 

Ao se tornar o Ligamaniac do mês, o fã ganha destaque na página principal do site e a opinião 

de um dos administradores sobre suas respostas ao questionamento. Esta é uma maneira de os 

fãs mostrarem a sua paixão pelo seriado e conquistarem capital social ao serem reconhecidos 

como um grande fã da série no site. 

 

3.1.2 Grupo Diários de um Vampiro DV 
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 Dados coletados no dia 09 dez. 2013 
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Figura 8 – Captura da página inicial do grupo Diários de um Vampiro DV 

 

O grupo Diários de um Vampiro DV foi criado em setembro de 2013, com o intuito de 

agregar os fãs do grupo Diarios de um Vampiro
82

, que foi invadido por hackers e bloqueado 

no dia 10 do mesmo mês, durante o período de coleta de dados desta pesquisa. Este grupo 

integrava originalmente o corpus de análise da monografia, mas por conta do bloqueio, 

optamos por substitui-lo pelo novo grupo. Desta forma, os resultados podem apresentar dados 

coletados de ambos os grupos. 

 

A escolha do grupo se deu não apenas pelo seu alto número de participantes
83

, mas também 

pela quantidade de postagens feitas pelos membros e pelo seu nível de organização. No dia 11 

de setembro, data na qual foi criado, o Diários de um Vampiro DV já contava com cerca de 

280 membros, número que cresceu com o passar dos meses, chegando a 3.400 participantes 

em dezembro de 2013. 

 

Grupo fechado de acordo com a política do Facebook, qualquer pessoa pode ver quem está 

nele, mas somente os seus membros podem ver as publicações feitas. Para fazer parte do 

Diários de um Vampiro DV, é necessário que o interessado envie uma solicitação para a 

moderação, que tem o poder de aceitar ou rejeitar a participação de um determinado usuário. 

Para manter a sua organização e evitar confusões, as administradoras do grupo Bruna, 

Nathalia, Cris, Joyce, Vittória, Melissa e Caroline, criaram regras que, de acordo com a 

descrição do grupo, são “dever de todos os membros conhecerem e obedecerem [...], além de 
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 Disponível em: <http://www.facebook.com/groups/diariosdeumvampiro/>. Acesso em: 04 jan. 2014. 
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zelar para que elas sejam devidamente cumpridas, afim de que o grupo permaneça em 

harmonia”. 

 

Como estabelecido nas regras, são permitidas: “a livre manifestação de pensamento, em 

qualquer publicação do grupo, sendo ele ‘Delena’ ou ‘Stelena’”; “publicações de vídeos”; e 

“jogos a fim de promover a interação e o bom humor dos membros”. São proibidas, por sua 

vez: “discussões de qualquer natureza que agrida o direito de livre manifestação de 

pensamento dos membros, envolva questões pessoais e que envolva insultos à dignidade e 

honra dos membros, dos atores e produtores da série”; “publicações que envolvam conteúdo 

criminal, pornografia e qualquer outro que ofenda a honra e a integridade moral dos 

membros”; “publicar textos ou montagens sem os devidos créditos”; “trocar a capa do grupo, 

salvo com autorização do administrador”; “divulgar páginas e grupos do Facebook fora do 

espaço a elas destinadas”; “divulgar spoiler sem avisar, antes do texto, de que se trata de um”, 

entre outras atividades
84

. 

 

De acordo com a sua descrição, no grupo são esperados: “Opiniões. Amores. Respeito. 

Torcidas. Tudo que The Vampire Diaries causa em seus Fãs. Faça parte do grupo, e descubra 

que seu amor pelo seriado, é mútuo”. Percebemos, dessa forma, que o principal objetivo do 

grupo é promover a interação entre os fãs da série, de modo que toda notícia relacionada a ela, 

bem como aos seus atores, diretores e equipe em geral, possa ser discutida e opinada por 

todos. Para que o grupo funcione sem problemas e esse objetivo seja atendido, no entanto, as 

administradoras responsáveis estão sempre pedindo, tanto através das regras, como vimos 

acima, quanto em posts aleatórios criados pelos fãs, que os participantes mantenham o 

respeito entre si, que saibam lidar com opiniões divergentes e evitem, ao máximo, criar 

confusão. 

 

Convém destacarmos também que no grupo Diários de um Vampiro DV os fãs são mais 

participantes e interagem mais (e em tempo real) uns com os outros do que no portal Liga 

Salvatore, local em que as pessoas vão atrás de novas informações sobre o seriado mais do 

que de interação. 
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3.2 LEITURA, RELEITURA E EXERCÍCIO DA CRÍTICA 

 

Como vimos no primeiro capítulo, a leitura é a prática de assistir e interpretar um produto 

televisivo (nesse caso, um seriado), atribuindo-lhe sentido. Tal interpretação é pessoal e pode 

ter relação com as experiências de vida de cada telespectador. Apesar de individual, ela pode 

ser compartilhada com outros consumidores da série em blogs, fóruns, grupos e comunidades 

online. Já a releitura acontece quando o fã faz alterações nas narrativas que acompanha, 

tomando parte do controle da história para si através de recursos como a gravação de 

episódios, o download, o zoom, a câmera lenta, entre outros, e assistindo mais de uma vez 

suas cenas preferidas, na ordem que desejar, prestando atenção em detalhes que, ao assistir 

pela primeira vez, não foram percebidos. 

 

No site Liga Salvatore e no grupo Diários de um Vampiro DV, observamos que estas práticas 

são bastante comuns. No primeiro foram postadas análises de vídeos promocionais com 

chamadas para a 5ª temporada e reviews de capítulos inteiros e de pôsteres promocionais, com 

a opinião do administrador responsável. Percebemos, dessa forma, que os fãs não apenas 

assistem a série e recebem seus materiais de divulgação, eles também sentem a necessidade de 

compartilhar suas opiniões no site, após terem assistido aos episódios (uma ou mais vezes) 

com especial atenção em seus detalhes e diálogos. 

 

Em outubro, quando a série voltou a ser exibida semanalmente, foram postadas uma review 

para cada episódio lançado no mês. Além disso, os administradores também publicaram as 

suas “falhas lógicas”, descobertas após assistirem os episódios com especial atenção, 

detectando e enumerando os detalhes que não faziam sentido no andamento da história. 

 

Conhecidos por não aceitarem passivamente aquilo que lhes é entregue finalizado, os fãs em 

geral estão, dessa forma, fazendo sempre críticas sobre o seriado. Esta prática se faz comum 

principalmente no grupo Diários de um Vampiro DV, visto que é um espaço aberto para 

discussões sobre The Vampire Diaries. 

 

Foi possível observar também que esta prática é mais comum após a exibição de um novo 

episódio, período em que o grupo recebe vários textos escritos por fãs, com opiniões, elogios 
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e reclamações, como a crítica postada por Bruna Silveira no dia 05 de outubro de 2013, como 

vemos no trecho a seguir: 

“O que vi na estreia da nova temporada! 

TVD em movimento finalmente!!! [...] Bem graças aos produtores que a 

estreia foi maravilhosa! 

Cenas de felicidade é algo muito raro em TVD. Mas teve tantas em um único 

episódio! 

DELENA!!...  cara que relação linda. Sempre foi! 

Vi uma Elena tão feliz, foi tão bom de ver! 

Vi um Damon inédito, aquele realizado, pela primeira vez em TVD. 

Silas... 

Esperava mais, confesso. Ainda assim achei interessante. 

[...] 

Ver Stefan se afogando... aquilo sim foi tenso... Achei agonizante... 

[...] 

Katherine foi um gosto a parte. 

Mesmo humana, ela continua sendo a mesma, só que agora em uma versão 

pobre, descabelada e com cara de morador de rua. Normal isso né! Kkk...” 

 

Tais críticas também podem vir a ser feitas de maneira humorística, característica bastante 

comum no grupo analisado. A partir de cenas exibidas na série, os fãs costumam mudar os 

diálogos entre os personagens, bem como seus nomes, fazendo críticas em tom de brincadeira, 

como a feita pela fã Thais Freitas, que cogitou a hipótese de a série The Vampire Diaries 

passar a se chamar “The Doppelganger Diaries”, uma menção ao número excessivo, de 

acordo com ela, de personagens idênticos fisicamente existentes na 5ª temporada da série. 
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Figura 9 – Fã posta crítica de forma humorada no grupo Diários de um Vampiro DV 

 

No grupo Diários de um Vampiro DV, observamos que os participantes também procuram 

encontrar detalhes que, muitas vezes, podem passar despercebidos. No período em que não foi 

exibido nenhum episódio inédito do seriado – de 16 de maio a 03 de outubro de 2013, no 

hiato entre o final da 4ª e início da 5ª temporadas –, por exemplo, era comum a prática da 

“maratona”, termo utilizado pelos fãs ao reunirem todos os episódios passados da série e 

assistirem um após o outro, finalizando temporadas inteiras em poucos dias ou semanas. 

Nestas maratonas os fãs realizam a releitura, procurando por possíveis detalhes que passaram 

despercebidos e relembrando cenas, momentos e diálogos que podem ter sido esquecidos, mas 

que facilitam a compreensão dos novos acontecimentos da série. 

 

Após assistirem e relembrarem os episódios antigos, muitos fãs compartilham no grupo seus 

“achados”, através de fotos de cenas, capturas de tela e diálogos (que podem estar fora de 

ordem ou não), que ajudam a desvendar mistérios e também a fomentar brincadeiras e 

discussões sobre a série e seus personagens, como podemos ver na imagem a seguir, onde os 

fãs comentam sobre cenas de diferentes temporadas do seriado: 
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Figura 10 – Fãs discutem sobre cenas da série The Vampire Diaries no grupo Diários de um Vampiro DV 

 

A releitura e o exercício da crítica também pode ser feitas a partir do site YouTube. Graças às 

possibilidades de download de episódios, muitos fãs fazem o upload de várias cenas da série, 

deixando-as disponíveis para todos os usuários da internet. Dessa maneira, sempre que quiser 

relembrar um diálogo entre personagens, conferir os detalhes de uma cena, ou fazer 

comentários sobre ela, por exemplo, um fã pode recorrer ao site e procura-la de maneira 

rápida e fácil. 

 

Observamos que os diversos vídeos publicados no grupo Diários de um Vampiro DV, no 

período analisado, estavam hospedados no YouTube, o que nos mostra o uso que os fãs fazem 

deste site, que funciona, também, como um banco de cenas não só de The Vampire Diaries, 

mas de diversos seriados televisivos. 

 

3.3 TRANSMISSÃO ONLINE, DOWNLOAD E LEGENDA DE EPISÓDIOS 

 

Atualmente, graças às facilidades proporcionadas pelas novas tecnologias, assistir ao vivo 

uma série de televisão exibida diretamente de outro país se tornou mais viável. Dessa 

maneira, para conseguir assistir aos novos episódios do seu seriado favorito, os fãs que não 
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querem esperar até o download estar disponível ou a sua exibição em emissora brasileira, vão 

em busca de sites que transmitem a série para todo o mundo em streaming
85

. 

 

No período de análise foi possível observar que os administradores do site Liga Salvatore e os 

membros do grupo Diários de um Vampiro DV realizam uma verdadeira “caça aos links”, 

procurando por vários grupos, sites, fóruns e mídias sociais um meio que os permita assistir à 

série ao vivo, com boa qualidade de imagem e que, principalmente, não trave. De acordo com 

Francielly Quirino, uma das responsáveis pelo site Liga Salvatore: “não há transmissão ao 

vivo em canal brasileiro. Então, nós procuramos links de pessoas que estejam transmitindo 

diretamente dos Estados Unidos. Algo que é um pouco difícil, por isso às vezes o link trava 

ou está ruim. Mas não conseguimos fazer isso e dependemos extremamente deles”, afirmou 

ela em entrevista concedida para esta monografia.  

 

Os links são divulgados amplamente tanto pelo site quanto pelo grupo, para que todos os fãs 

que os acessam tenham uma maneira de assistir a série ao vivo com a melhor qualidade 

possível. O Liga Salvatore, por exemplo, a partir de um post fixo em sua página principal, 

disponibilizou cinco links
86

 para assistir à estreia da 5ª temporada. Dessa maneira, os fãs 

podem escolher aquele que funciona melhor (não trava e possui boa imagem) de acordo com a 

velocidade de sua internet e do seu computador ou aparelho móvel. 

 

A cobertura e os comentários sobre o que está acontecendo no episódio em questão são 

postados no perfil do Twitter Episódios ao Vivo, administrado pela equipe do Liga Salvatore. 

É lá que os fãs comentam sobre o episódio, junto com a administração do site, enquanto ele é 

exibido ao vivo nos Estados Unidos. Opiniões e dúvidas são respondidas e discutidas, 

tornando a experiência de assistir a um episódio uma atividade em equipe. 

                                                           
85
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Figura 11 – Cobertura feita pela equipe do site Liga Salvatore no Twitter 

 

Já as moderadoras do grupo Diários de um Vampiro DV postam, toda quinta-feira (dia em que 

são exibidos os episódios do seriado na televisão americana), um post específico para os 

participantes que assistem a série ao vivo pela internet, reforçando as regras sobre os spoilers 

e disponibilizando alguns links para que eles tenham acesso à transmissão. 

 

Na estreia da 5ª temporada, por exemplo, um post exclusivo para comentários e discussões 

sobre o episódio foi criado. Os participantes do grupo transformaram este espaço em um 

verdadeiro chat, que teve 241 comentários, assistindo a série e comentando ao mesmo tempo, 

como podemos ver na imagem a seguir: 

 

Figura 12 – Fãs conversam sobre o primeiro episódio da 5ª temporada de The Vampire Diaries no grupo Diários 

de um Vampiro DV 

 

Após a transmissão ao vivo, começa a busca por links para fazer o download do episódio. 

Poucas horas após a exibição, já é possível encontrar no Liga Salvatore e no grupo Diários de 

um Vampiro DV opções de sites onde o episódio pode ser assistido online ou através do 
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download. Mas é apenas 24h depois (na maioria dos casos) que ele irá ser disponibilizado 

com legendas. 

 

O site e o grupo de fãs analisados não produzem suas próprias legendas para os episódios (o 

Liga Salvatore legenda apenas algumas cenas, entrevistas e propagandas da série). Sendo 

assim, eles dependem das equipes criadas especialmente para a legendagem de séries, como a 

United
87

, por exemplo, grupo de fãs de séries e filmes que legendam por hobby, sem receber 

nenhum retorno financeiro por esta atividade. 

 

3.4 ALERTA DE SPOILERS! 

 

No Liga Salvatore e no grupo Diários de um Vampiro DV pudemos observar, no período em 

que realizamos a coleta de dados, um cuidado especial dos responsáveis pela administração e 

moderação com a postagem de spoilers, informações descobertas antes do episódio ser 

exibido ou de determinado fã ter tido acesso a ele. Este cuidado se dá com o objetivo de não 

estragar a experiência dos fãs que desejam assistir a um episódio sem saber previamente o que 

vai acontecer. 

 

No site, durante o período de coleta de dados, foram postadas exatamente 77 matérias 

consideradas pela moderação como spoilers. Todas elas receberam, antes do seu título, a 

marca “[SPOILERS]”, com o intuito de avisar aos fãs que ali havia informações do que ainda 

estava por vir na série, dando-lhes a opção de ler ou não. Foram identificadas como spoilers 

as entrevistas onde os atores da série contam um pouco sobre o futuro dos seus personagens, 

informações referentes à temporada inteira ou a um capítulo específico, a chegada de novos 

personagens, a formação de novos casais, entre outras novidades. 

 

Das 77 matérias contendo spoilers, 45 delas foram postadas em setembro, antes da 5ª 

temporada se iniciar, contra 32 do mês seguinte, após a sua estreia. Esta queda pode ter 

relação com a ansiedade dos fãs em obter notícias sobre sua série favorita no período em que 

ela se encontra em hiato. Com novos episódios sendo exibidos semanalmente, os spoilers vão 

se confirmando (ou não) aos poucos e a procura por informações novas passa a ter como foco 

episódios específicos. 

                                                           
87

 Disponível em: <http://www.united4ever.tv/>. 

http://www.united4ever.tv/


65 
 

Já no Diários de um Vampiro DV, não foi possível contabilizar o número de postagens 

contendo spoilers, pois o Facebook, site de rede social onde está hospedado, não oferece 

ferramentas de busca de conteúdos em grupos. Além disso, o grupo é atualizado várias vezes 

por dia, com intervalos pequenos entre uma postagem e outra. Dessa forma, precisaríamos de 

um tempo de pesquisa maior para realizarmos a contagem manualmente. Mesmo assim, foi 

possível perceber o cuidado dos seus participantes e administradores em relação à publicação 

dos spoilers. 

 

No intuito de proteger os fãs das informações que não desejam ter acesso, as administradoras 

do Diários de um Vampiro DV criaram uma regra voltada especificamente para a postagem de 

spoilers. Antes de escrever e publicar qualquer notícia que seja considerada como tal, o 

membro é obrigado a colocar a marcação: [:: Spoiler ::]. Em seguida, é necessário dar dez 

espaços para, finalmente, colocar o texto contendo a informação, de modo que ele fique 

escondido e para visualizá-lo o fã precise clicar em “ver mais”, como na figura 13: 

 

Figura 13 – Captura de tela da postagem de spoilers no grupo Diários de um Vampiro DV 

 

Caso o participante não cumpra esta regra, a sua publicação será removida pela administração. 

Se o fã insistir em realizar postagens de spoilers sem avisar conforme as regras, será 

irreparavelmente banido do grupo. 

 

3.5 AS PRODUÇÕES CRIATIVAS DOS FÃS 

 

Henry Jenkins (1992) considera como produções criativas dos fãs de seriados televisivos a 

criação de fanarts, fanfics, fan videos e de canções. No grupo e no site de fãs de The Vampire 

Diaries que analisamos, no entanto, não foi encontrada nenhuma canção feita ou 

compartilhada por eles. Dessa maneira, apresentaremos neste tópico apenas as fanarts, fanfics 



66 
 

e os fan videos que foram criados ou divulgados pelos fãs que fazem parte do grupo Diários 

de um Vampiro DV e/ou acessam o site Liga Salvatore. 

 

As fanarts, obras de arte produzidas por fãs, foram encontradas, no período de análise, 

somente no grupo Diários de um Vampiro DV. Nenhuma delas eram desenhos
88

 ou pinturas, 

mas sim montagens e colagens feitas por fãs a partir de programas de edição de imagens. 

Muitas destas fanarts foram feitas de maneira bem humoradas e postadas no grupo no intuito 

de divertir os seus participantes, como podemos na figura 14, na qual os personagens 

masculinos do seriado se transformaram em princesas da Disney: 

 

Figura 14 – Fanart humorística publicada no grupo Diários de um Vampiro DV 

 

Foram encontradas também diversas fanarts criadas pelos fãs shippers. Elas se caracterizam 

pela colagem de cenas entre os casais, com seus nomes e/ou frases românticas escritas. 

Algumas são montagens, onde os fãs colocam apenas o rosto dos personagens em fotos de 

outros casais, como podemos ver na figura 15: 
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Figura 15 – Fanart publicada por fã shipper no grupo Diários de um Vampiro DV 

 

Em 06 de setembro de 2013, o site Liga Salvatore começou a postar, pela primeira vez, uma 

fanfic. Tales of lost love
89

, escrita pelas administradoras do site Drix Assumpção e Débora 

Gonçalves, é um final alternativo para o último episódio da 4ª temporada, no qual o 

personagem Stefan consegue se livrar do vilão Silas (o que não aconteceu no seriado), e segue 

viagem com a personagem Adrienne, criada pelas autoras fanfic, enquanto Damon e Elena 

permanecem juntos e felizes em Mystic Falls. 

 

Postada e divulgada uma vez por semana, capítulo por capítulo, a fanfic está disponível para 

todos os fãs da série. Ao acessá-la no Liga Salvatore, o usuário é direcionado para o site 

Nyah! Fanfiction, onde poderá ler a história e encontrará todas as informações sobre a mesma, 

como classificação etária, sinopse, personagens, avisos, entre outras. 

 

No período de análise, não encontramos nenhuma postagem de fanfic no grupo Diários de um 

Vampiro DV. Entretanto, os fan videos são bastante comuns neste espaço, principalmente 

aqueles feitos pelos fãs shippers. Como sabemos, The Vampire Diaries tem como enredo 

principal o triângulo amoroso entre dois irmãos vampiros e uma jovem de 17 anos e, por esse 

motivo, os fãs acabaram por se dividir nos Teams Delena e Stelena. Sendo assim, nada mais 

comum que num espaço de discussão como o grupo analisado, onde todos os fãs da série 

podem publicar qualquer coisa relacionada a ela, os fãs shippers acabem por expor sua paixão 
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por determinado casal através de vídeos que podem ter sido feitos por eles ou por outros fãs 

de todo o mundo. 

 

Os vídeos feitos pelos shippers e postados no grupo são sempre românticos, com diversas 

cenas de beijos entre os personagens e com frases que provam que aquele relacionamento que 

o fã defende é melhor que os demais. Muitos deles são acompanhados de músicas com letras 

igualmente românticas, que podem ter sido tema do casal na série ou não, mas que estão 

relacionadas, de uma forma ou de outra, com a sua história. Entretanto, alguns vídeos 

possuem, apenas, música instrumental, principalmente quando o foco dele é o diálogo entre o 

casal. 

 

Estes vídeos muitas vezes geram discussões sobre “qual casal é o melhor”, despertam a 

paixão dos fãs, que fazem comentários empolgados, às vezes citando poesias em homenagem 

ao casal favorito, e também chegam a provocar confusão entre os participantes do grupo. 

 

Figura 16 – Fãs comentam sobre fan video e conversam sobre os momentos que mais gostam do casal Delena no 

grupo Diários de um Vampiro DV 
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Mas os fan videos postados no grupo nem sempre são sobre casais. Observamos que alguns 

deles são feitos, simplesmente, a partir da reunião das cenas favoritas de cada fã, ao som de 

músicas que fizeram parte da série, e também de uma reedição dos episódios, que podem 

evidenciar detalhes que passaram despercebidos ou ter como peça-chave o humor, como o 

Comedy Diaries Brasil
90

, vídeos feitos por uma fã e publicados no canal kateFGMP no 

YouTube, que reúnem cenas diversas do seriado editadas com músicas e cenas de novelas 

brasileiras, propagandas publicitárias, entre outras. Cada um desses vídeos podem conter 

edições e efeitos bem elaborados, criados através de programas de edição de vídeos 

sofisticados, ou simples, contando, basicamente, com uma colagem entre as cenas. 

 

3.6 FAN GOSSIP E O INTERESSE DOS FÃS PELA VIDA PESSOAL E PROFISSIONAL 

DOS ATORES DA SÉRIE 

 

Jenkins (1992) entende como fan gossip ou fofoca de fã as conversas que os fãs têm entre si, 

na qual trocam várias informações sobre seus programas de televisão favoritos. Observamos 

que no fandom de The Vampire Diaries, em geral, esta prática é realizada a todo instante. Fãs 

espalhados por todo o mundo se unem através da internet com o objetivo de discutir e 

conversar sobre a série, compartilhando seus sentimentos sobre ela em diversos ambientes 

online. 

 

Fomentar esta prática é o principal objetivo do grupo Diários de um Vampiro DV e do bate-

papo disponível no site Liga Salvatore, espaços onde os fãs conversam livremente sobre todos 

os assuntos relacionados à série, contando suas expectativas em relação ao andamento da 

história, opinando, postando spoilers e pedindo ajuda quando não entendem algum 

acontecimento ou precisam de links para assistir a um episódio ao vivo, por exemplo. Nestes 

espaços, todo assunto que esteja direta ou indiretamente ligado à série é do interesse dos fãs, 

desde acontecimentos que podem ameaçar a sua continuação, até a vida pessoal e profisisonal 

dos atores que compõem o seu elenco. 

 

No período analisado, contabilizamos 78 postagens no site Liga Salvatore relacionadas à vida 

pessoal de vários atores, incluindo aqueles que fizeram, apenas, uma pequena aparição em 

algum dos episódios da série. A maioria delas tratava de seus relacionamentos amorosos, o 
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que retoma o assunto discutido no segundo capítulo do presente trabalho, no qual falamos 

sobre os fãs shippers, que se unem para admirar não apenas os casais fictícios entre os 

personagens do seriado, mas também os possíveis envolvimentos entre os atores fora das 

telas. 

 

Destas postagens, três delas foram as mais comentadas na categoria
91

. Elas tratavam sobre o 

fim do namoro entre Nina Dobrev (Elena Gilbert) e Ian Somerhalder (Damon Salvatore) e o 

andamento do suposto relacionamento amoroso da atriz com um dançarino famoso nos 

Estados Unidos, fato que atraiu a fúria dos fãs shippers que torciam pelo relacionamento entre 

Dobrev e Somerhalder (os fãs de “Nian”). Na área dedicada aos comentários, alguns deles 

demonstraram seu repúdio ao dançarino, que consideram “um ninguém que não se compara 

ao Ian”, como afirmou a fã Ana Magui. Nina Dobrev também foi alvo de críticas: “que 

horror!! Cada vez mais odiando a Nina… affz!! Pra mim essa ai só se aproveitou da fama do 

Ian pra subir na vida”, comentou a fã que se identificou como Mannu. 

 

No grupo Diários de um Vampiro DV, os fãs também costumam opinar sobre a vida pessoal 

dos artistas que compõem o elenco da série. Em setembro de 2009, por exemplo, um assunto 

bastante comentado entre os membros foi o fim do casamento entre os atores do seriado 

Torrey Devitto e Paul Wesley (casal chamado pelos fãs de “Wesvitto”), que supostamente se 

envolveu amorosamente com Phoebe Tonkin, atriz que também fez parte do elenco. Os fãs 

teorizavam sobre um vídeo onde os atores trocam, aparentemente, um beijo, fazendo 

comentários e críticas cogitando uma possível traição, enquanto alguns também apoiavam o 

casal. 

                                                           

91 Postagem do dia 22 de setembro de 2013, com 10 comentários. Disponível em: 

<http://ligasalvatore.com.br/nina-dobrev-esta-namorando-derek-hough/>. Acesso em: 23 set. 2013. 

Postagem do dia 26 de setembro de 2013, com 20 comentários. Disponível em: 

<http://ligasalvatore.com.br/nina-dobrev-e-derek-hough-estao-namorando-mas-e-algo-serio/>. Acesso em: 27 

set. 2013. 

Postagem do dia 16 de outubro de 2013, com 14 comentários. Disponível em: <http://ligasalvatore.com.br/nina-

dobrev-e-derek-hough-supostamente-se-separaram-porque-a-distancia-e-demais-para-suportar/>. Acesso em 17 

out. 2013. 
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Figura 17 – Fãs comentam sobre possível beijo entre dois atores da série The Vampire Diaries no grupo Diários 

de um Vampiro DV 

 

 

Figura 18 – Fã debocha daqueles que acreditam no beijo entre dois atores da série The Vampire Diaries no grupo 

Diários de um Vampiro DV 

 

Mas não é somente a vida pessoal dos atores que desperta o interesse dos fãs. A carreira 

profissional deles também acaba ganhando importância para o fandom de The Vampire 
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Diaries. No período analisado, o site Liga Salvatore realizou 51 postagens relacionadas à 

divulgação de outros trabalhos do elenco da série e à aparição deles em eventos profissionais 

diversos. Foi possível observar esta prática também no grupo Diários de um Vampiro DV, 

onde os fãs se dispõem a assistir e comentar, por exemplo, sobre outros filmes ou séries nos 

quais os atores trabalharam, mesmo que não gostem da história. 

 

3.7 INTERAGINDO COM OS FÃS: AS ESTRATÉGIAS OFICIAIS DE THE VAMPIRE 

DIARIES 

 

Conhecemos neste trabalho as práticas dos fãs do seriado norte-americano The Vampire 

Diaries em ambientes online. Entretanto, não é somente nos grupos feitos por fãs que eles são 

levados em consideração. Percebendo a importância que eles possuem para o andamento, 

reconhecimento (em premiações de voto popular, por exemplo, o que acaba por promover a 

série gratuitamente) e audiência da série, a emissora The CW e a equipe responsável pelo 

marketing do seriado criaram um site
92

, indexado ao da emissora, e também perfis em 

algumas mídias sociais, como o Facebook e o Twitter, com o objetivo de estarem mais 

próximos dos seus fãs, tendo acesso às suas opiniões e críticas, além dos seus anseios para o 

futuro do seriado. 

 

Encontramos nestes espaços, em geral, a divulgação de conteúdos exclusivos sobre a 5ª 

temporada de The Vampire Diaries, como pôsteres, fotos de bastidores, making of, além de 

avisos como mudança no horário de exibição da série, sinopses, trailers, cenas inéditas e 

entrevistas em que o elenco fala sobre as melhores cenas das temporadas passadas do seriado. 

 

No período de análise, o perfil no Twitter, que é seguido por mais de 400.000 pessoas, fez 

alguns comentários ao vivo sobre determinados episódios da série, prática que, no entanto, 

não pode ser considerada uma cobertura online, como a realizada pela equipe do site Liga 

Salvatore no Twitter, por exemplo, afinal, por se tratar de um perfil oficial, é provável que 

não possa compartilhar spoilers para não estragar a experiência dos fãs que não assistem aos 

episódios ao vivo. 
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Na página oficial do seriado no Facebook, que possui mais de 17 milhões de curtidores, é 

compartilhado com os fãs o “TVD Rehash”
93

, vídeos semanais onde a atriz Arielle Kebbel, 

que faz parte do elenco da série, apresenta algumas cenas do episódio exibido na semana, 

fazendo comentários humorísticos sobre elas a partir dos tuítes publicados pelos fãs com a 

hashtag #TVD, durante a exibição da série. Neste vídeo também são apresentadas algumas 

“imagens comentadas”, capturas de cenas onde os fãs escrevem frases e diálogos 

humorísticos. Para o fã poder enviar uma imagem comentada, ele precisa fazer o download do 

aplicativo
94

 The Vampire Diaries para iPhone, iPad e aparelhos móveis que funcionam com o 

sistema Android, disponível no site oficial da CW. Entretanto, o aplicativo só está disponível 

para moradores dos Estados Unidos. 

 

Toda edição do “TVD Rehash” possui o aviso “SPOILER ALERT”, com o objetivo de avisar 

aos fãs que o vídeo contém cenas do último episódio exibido da série. Sendo assim, aquele 

que não gosta de ver spoilers deve deixar para ver o vídeo depois que assistir o episódio ao 

qual ele se refere. 

 

Outra prática desenvolvida pela emissora que envolve e incentiva o uso do twitter pelos fãs é 

a possibilidade de envio de músicas para a trilha sonora da série a partir da hashtag 

#tvdmusic. Os tuítes ficam disponíveis no site oficial, onde os fãs também podem 

compartilhar suas próprias playlists, criadas em sites de compartilhamento de músicas. As 

melhores, de acordo com a produção da série, ficam disponíveis no site, na aba Social Music, 

e podem vir a fazer parte de algum episódio do seriado. 

 

No site oficial da série também ficam disponíveis alguns episódios completos, postados após 

a sua exibição oficial, assim como trailers e entrevistas – que também são compartilhados via 

Facebook –, bem como os perfis no Twitter dos atores principais e dos produtores executivos 

Julie Plec e Kevin Williamson. 

 

Acreditamos que a emissora utiliza tais estratégias para promover a participação dos fãs nas 

suas páginas do Facebook e Twitter. Pelo que pudemos observar, durante o período de 

análises, os fãs têm respondido bem a estas ações, compartilhando com a produção, através do 

Twitter, as músicas que desejam escutar no seriado, opinando ao vivo sobre os episódios 
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(afinal, The Vampire Diaries ficou em 6º lugar no ranking do Nielsen, como vimos no 

primeiro capítulo desta monografia) e postando milhares de comentários no “TVDRehash”.  

 

Parafraseando Jenkins (2009), que afirma que para ter uma experiência completa o fã deve 

fazer o seu dever de casa, podemos dizer que os produtores e os responsáveis pelo marketing 

do seriado também estão fazendo a lição e correndo atrás daqueles que podem ser 

considerados responsáveis pelo seu sucesso: os fãs. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente monografia procurou conhecer as práticas dos fãs brasileiros da série americana 

The Vampire Diaries em ambientes online, a partir de um grupo dedicado ao seriado no 

Facebook e também de um site feito por fãs. Além disso, procuramos ter um olhar, também, 

sobre algumas estratégias oficiais da série para promover a interação com o seu público. Para 

alcançar esses objetivos, utilizamos como principal base teórica as pesquisas sobre os fãs de 

Henry Jenkins, o conceito de inteligência coletiva de Pierre Lévy, além dos trabalhos de Ana 

Paula Bandeira, João Freire Filho, Rodrigo Lessa, entre outros autores. 

 

Utilizando a técnica da observação participante, frequentamos o grupo Diários de um 

Vampiro DV e acompanhamos diariamente as postagens do site Liga Salvatore, onde 

coletamos dados e observamos as práticas dos fãs online. O período de pesquisa se deu a 

partir de 03 de setembro e se seguiu até 03 de novembro de 2013. A escolha foi feita a partir 

do conhecimento da data de estreia da 5ª temporada do seriado, 03 de outubro de 2013, com o 

objetivo de observarmos as práticas, rotinas e organização dos fãs antes e depois da exibição 

dos novos capítulos, e as possíveis diferenças entre os capítulos. 

 

Reunimos, nesse período, todas as postagens feitas no site Liga Salvatore, em prol de 

contabilizarmos os assuntos das matérias publicadas. A partir delas, chegamos à conclusão de 

que houve diferenças sutis entre os conteúdos dos meses de setembro e outubro. No primeiro, 

no qual foram publicadas 77 postagens relacionadas à 5ª temporada, a maioria das postagens 

do site tratava da divulgação de fotos e cenas promocionais, curiosidades sobre os 

personagens, especulações sobre o futuro da série, spoilers e também matérias sobre as suas 

temporadas passadas. Percebemos, dessa forma, que mesmo sem ter muitas novidades sobre o 

seriado, os fãs se esforçaram para que o site não ficasse desatualizado no período de hiato 

entre temporadas, relembrando acontecimentos passados e buscando, todos os dias, novas 

informações. 

 

No mês de outubro, por sua vez, contabilizamos ao todo 128 postagens referentes à 5ª 

temporada da série, e nenhuma relacionada às temporadas passadas, o que nos mostra que, 

com episódios inéditos sendo exibidos semanalmente, os fãs priorizaram a publicação de 

notícias referentes aos novos acontecimentos. O conteúdo variou da divulgação de sinopses de 

episódios, trilhas sonoras, links para assistir o seriado ao vivo via streaming, downloads de 
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episódios, spoilers, números de audiência, reviews escritos pelos administradores do site, a 

reunião das melhores frases de cada episódio e também as falhas nas histórias. 

 

No grupo Diários de Vampiro DV não foi possível contabilizar as postagens, mas ao 

analisarmos as publicações feitas diariamente, percebemos que ele seguiu o mesmo padrão do 

site Liga Salvatore, com os fãs relembrando episódios antigos enquanto a 5ª temporada não se 

iniciava. Após a estreia, foram postadas análises, as melhores cenas de acordo com os 

membros do grupo, discussões sobre a audiência, links de transmissão ao vivo e também de 

downloads, e vários spoilers. 

 

A partir do conhecimento de que fãs de um mesmo produto, em geral, sempre buscaram 

interagir uns com os outros, mesmo antes da popularização da internet, iniciamos o trabalho 

com a premissa de que as novas tecnologias online, a velocidade e a facilidade em se obter 

informações na internet e os sites de redes sociais teriam facilitado tal interação entre os fãs 

da série The Vampire Diaries. 

 

A pesquisa desenvolvida neste trabalho fortalece esta premissa, visto que os fãs encontraram 

no ambiente online o grupo Diários de um Vampiro DV e o site Liga Salvatore, locais para 

conversar e discutir com outras pessoas sobre o seriado, compartilhando informações sobre 

ele, bem como as suas opiniões e também as suas produções, como fanfics e fan videos, por 

exemplo, mantendo-se sempre atualizados sobre a série. Não foram encontrados indícios de 

que os participantes do grupo e do site analisados se encontram presencialmente, ou de forma 

analógica, para conversar sobre o seriado, embora esta ainda seja uma possibilidade. 

 

A análise das práticas dos fãs no grupo Diários de um Vampiro DV nos remeteu ao conceito 

de inteligência coletiva defendido por Pierre Lévy, pois é nesse grupo que os fãs se encontram 

e se organizam, de modo que os seus participantes possam contribuir com notícias e opiniões 

sobre a série, o que favorece a discussão e a troca de informações. Dessa forma, todo fã tem o 

direito de compartilhar o que sabe para que todos tenham acesso e o conhecimento se torne 

coletivo, podendo, dessa maneira, ser construído e atualizado por todos os participantes. 

 

A série The Vampire Diaries se insere no gênero fantasia/sobrenatural, mas pode ser 

facilmente caracterizada como romance, por ter como foco principal um triângulo amoroso. 

Dessa maneira, uma característica bastante peculiar de grande parte dos fãs do seriado é a 
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torcida por um ou vários casais, podendo eles ser compostos por personagens e também por 

atores do elenco. 

 

Observamos que os fãs shippers são bastante apaixonados, devotos, ativos e realizam 

produções criativas, como fanfics sobre os casais preferidos; fan videos contendo cenas e 

fotos românticas, além de falas e diálogos entre os personagens amorosamente envolvidos, e 

também reedições de cenas para que os casais fiquem juntos, caso na história original isto não 

aconteça. Dessa maneira, falar dos fãs de The Vampire Diaries significa levar em 

consideração, também, os seus vários Teams, pois se fazem presente em toda a série. 

 

Mas estas práticas são comuns, também, para os fãs que não se consideram shippers. 

Encontramos na internet, especialmente no site Nyah! Fanfiction, várias fanfics sobre o 

seriado, que nem sempre tinham como enredo principal a relação amorosa entre os 

personagens ou atores. Já os diversos fan videos relacionados à série em geral puderam ser 

encontrados facilmente no YouTube.  No entanto, no site Liga Salvatore, apenas uma fanfic 

se fez presente, Tales of lost love, escrita por duas de suas administradoras. Já os fan videos 

foram divulgados, no período analisado, apenas no grupo Diários de um Vampiro DV. 

 

Outra característica que percebemos nos fãs do seriado é o interesse geral por sites que 

disponibilizam o download de episódios pouco tempo após a sua exibição na televisão 

americana. Os fãs que participam ativamente do grupo Diários de um Vampiro DV, bem 

como aqueles que comentam nas notícias, bate-papo e interagem com a administração do site 

Liga Salvatore via Twitter e Facebook, durante o mês de outubro e os dias analisados de 

novembro, se mostraram bastante interessados e ansiosos para fazerem downloads dos novos 

episódios, disponíveis geralmente 24h após a exibição (ou menos nos casos dos episódios 

ainda sem legenda). 

 

A partir desse dado percebemos que muitos fãs não estão dispostos a esperar a série ser 

exibida por um canal brasileiro, pois precisariam aguardar mais que os fãs americanos, visto 

que a série é exibida com certo tempo de atraso no Brasil (a MTV é a nova emissora 

responsável pela exibição do seriado, mas, até o momento em que este trabalho está sendo 

feito, ainda não começou a exibir a 5ª temporada). Com as equipes amadoras de legendagem 

de séries de TV e filmes cada vez mais organizadas, assistir a um episódio online ou fazer o 
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seu download tem se tornado uma prática cada vez mais comum e acessível a qualquer pessoa 

que tenha internet banda larga. 

 

O grupo analisado no Facebook se mostrou ser um espaço mais aberto para a participação dos 

fãs que o site Liga Salvatore. Ambos possuem administradores, que são os principais 

responsáveis pela sua organização e manutenção, entretanto, a interação entre os fãs é o 

principal objetivo do grupo, que permite a participação de todos com postagens e divulgações, 

além das opiniões e discussões acerca da série. 

 

O site Liga Salvatore também possui espaços para a interação, o bate-papo e o espaço 

dedicado aos comentários disponível em todas as notícias publicadas, mas esta não é a 

principal função do site, que se dedica, principalmente, às postagens de conteúdos 

relacionados ao seriado, com o intuito de manter os fãs sempre informados sobre ele. A 

interação ocorre mais contundentemente nos perfis em mídias sociais que o site possui, como 

acontece no Twitter, onde são feitas a cobertura dos episódios ao vivo e comentários sobre 

detalhes das cenas. É nele que os fãs costumam compartilhar com os administradores as suas 

opiniões, formando uma espécie de bate-papo neste site de rede social. 

 

Sobre os spoilers, percebemos uma especial dedicação dos administradores do site Liga 

Salvatore, bem como do grupo Diários de um Vampiro DV, com o objetivo de proteger os fãs 

que evitam esse tipo de conteúdo. Avisando, antes de uma matéria começar, sobre a existência 

de spoilers no texto, bem como criando regras para a sua publicação, os fãs mostram que 

levam em consideração a opinião dos demais, procurando fazer do site e do grupo um 

ambiente agradável para todos. 

 

Já se tratando das estratégias oficiais da série, em prol de fomentar a interação com os seus 

fãs, percebemos que a emissora reconhece o valor dos fãs para o sucesso do seriado, e 

demonstra interesse na sua participação. Uma destas estratégias é o incentivo do uso das 

hashtags #TVD e #tvdmusic, através das quais os fãs podem dar sua opinião sobre a série e 

também sugerir músicas para os seus episódios via Twitter. 

 

Não almejamos, com esta pesquisa, traçar um perfil exaustivo dos fãs do seriado, por conta 

das limitações de tempo inerentes a este tipo de trabalho. Objetivamos, aqui, conhecer as 

práticas dos fãs brasileiros da série em ambientes online, bem como compreender as suas 
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produções, interações e particularidades a partir dos dados recolhidos no período de 

observação do grupo Diários de um Vampiro DV no Facebook, e do site Liga Salvatore. 

 

Entretanto, durante o período de pesquisa, encontramos alguns empecilhos. Um deles foi o 

fato de não conseguirmos coletar todas as publicações feitas, no período estipulado, pelos fãs 

no grupo Diários de um Vampiro DV (como fizemos no site Liga Salvatore, por exemplo) 

devido à própria estrutura do Facebook, que não organiza as postagens por data. Dessa 

maneira, apenas as publicações mais comentadas ficam em evidência, enquanto as demais se 

perdem entre aquelas que receberam menos comentários. Por esse motivo, algumas 

publicações podem ter passado despercebidas aos nossos olhos. 

 

Além disso, tivemos tempo hábil apenas para a realização da entrevista com a principal 

administradora do site Liga Salvatore, Francielly Quirino, embora houvesse também o 

interesse inicial em entrevistar os usuários do site e do grupo. Esta dificuldade nos fez focar 

apenas nas práticas dos fãs e não em suas opiniões sobre as atividades que realizam ou o 

motivo de eles participarem, com considerável engajamento, das discussões do grupo Diários 

de um Vampiro DV e do site Liga Salvatore. 

 

Todavia, esta pesquisa poderá ser complementada em estudos futuros, em uma pós-graduação 

ou mestrado, com a realização de entrevistas com os fãs, de modo a conhecer o indivíduo e 

suas motivações, para além de apenas as suas práticas. Além disso, poderemos aprofundar os 

nossos conhecimentos sobre os fãs, bem como ampliarmos o nosso corpus de pesquisa, 

englobando outros seriados televisivos ou diferentes tipos de entretenimento, como a música e 

a literatura. 
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APÊNDICE 

 

Apêndice A – Entrevista realizada através da troca de mensagens privadas utilizando o 

Facebook, em 10 de dezembro de 2013, com Francielly Quirino, uma das responsáveis 

pelo site Liga Salvatore. 

 
1 – Quando o site foi criado e quando foi feita a primeira postagem? 

Francielly: O site teve sua estreia no dia 04 de Janeiro de 2012, junto com a primeira 

postagem. Antes disso, começamos a bolar layout, nome, colunas e várias outras coisas lá no 

meio de Novembro de 2011. Até então nosso site ainda era um blog, o 

ligasalvatore.blogspot.com 

2 – Quem são os donos? São fãs desde o começo da série? 

Francielly: Todos me chamam de patroa, mas eu costumo dizer que o site não é apenas meu e 

sim de todo mundo. Não gosto de dizer que tem dono ou dona, mas, acredito que tenho 

aqueles que eu chamo de ''braço direito''. Agora, respondendo a segunda pergunta, varia 

muito, eu, por exemplo, comecei a assistir quando estava na 2ª temporada. 

3 – Como surgiu a ideia de criar um site sobre a série? 

Francielly: A ideia surgiu pelo amor de um grupo de amigos pela série The Vampire Diaries. 

Nós nos conhecemos há mais ou menos três anos atrás e nos aproximamos muito rápido. Cada 

um de um canto do país. Então, resolvemos criar um grupo no MSN e a Aline deu a ideia de 

um nome: Liga Salvatore. Depois, em 2011, eu perguntei para a Andreza: “vamos abrir um 

blog?”, e ela topou na hora. Depois conversamos com nossos outros amigos, que na época 

eram: Juliana, Guilherme, Bianca, Egilma, Karina... E começamos tudo. 

4 – Quantos membros possui o site? 

Francielly: Atualmente, membros ativos os seguintes: Fran, administradora; Dre, 

administradora; Lu, administradora; Ju, administradora; Kari, tradutora e newsposter; 

Juninho, legender, newsposter tradutor; Carol, CDC e tradutora; Digo, newsposter, tradutor e 

CDC; Bea, tradutora e newsposter; Bia, tradutora e colunista; Dener, designer; Rafa, 

Legender e tradutora; Manu, colunista, tradutora e newsposter; Dri: tradutora; Ray, CDC; Ca, 

tradutor;  Math, tradutor, CDC, newsposter; Vi, tradutora; Dessa, tradutora; Mari, tradutora; 

Malu, tradutora; Mila, tradutora e newsposter; Ana, revisa traduções; Débs, tradutora, 

newsposter, colunista e CDC. 
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5 – Vocês também legendam episódios e cenas. Como é esse processo? Vocês têm uma 

equipe só para legendas e tradução? Quanto tempo leva para preparar todo o material?  

Francielly: Legendamos vídeos promocionais e cenas (webclipes) que são liberadas antes do 

episódio ir ao ar. Legenda de episódio é com um site especializado nisso, nós postamos com 

os devidos créditos. Temos dois legender e muitos tradutores. Geralmente ambos podem 

traduzir para o (a) legender fazer o trabalho dele(a). 

6 – Quando novos episódios vão ao ar, vocês disponibilizam links para que os fãs possam 

assistir ao vivo. Como vocês fazem essa transmissão? 

Francielly: Sim, nós disponibilizamos. Infelizmente, não há transmissão ao vivo em canal 

brasileiro. Então, nós procuramos links de pessoas que estejam transmitindo diretamente dos 

Estados Unidos. Algo que é um pouco difícil, por isso, às vezes o link trava ou está ruim. Não 

conseguimos fazer isso e dependemos extremamente deles. 
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ANEXOS 

 

Anexo A – Fãs respondem a Julie Plec no Twitter 
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Anexo B – Fanart de The Vampire Diaries compartilhada por fã no grupo Viciados em 

TVD, hospedado no Facebook. O autor é desconhecido. 

 

 
 

 

 

 

 


