
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE COMUNICAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO E 

CULTURA CONTEMPORÂNEAS 

 

 

 

 

ENOE LOPES PONTES DE MARQUES TAVARES 

 

 

 

 

 

 

OS SHIPPERS DE ONCE UPON A TIME: 

DISPUTAS INTERPRETATIVAS E COMUNIDADES DE RECEPÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALVADOR 

2018 



 
 

ENOE LOPES PONTES DE MARQUES TAVARES 

 

 

 

 

OS SHIPPERS DE ONCE UPON A TIME: 

DISPUTAS INTERPRETATIVAS E COMUNIDADES DE RECEPÇÃO 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Comunicação e Cultura Contemporâneas, Universida-

de Federal da Bahia, como requisito parcial para obtenção 

do grau de Mestre em Comunicação. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Regina Gomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALVADOR 

2018 



 
 

ENOE LOPES PONTES DE MARQUES TAVARES 

 

 

 

OS SHIPPERS DE ONCE UPON A TIME: 

DISPUTAS INTERPRETATIVAS E COMUNIDADES DE RECEPÇÃO 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contem-

porâneas (PPGCC/FACOM-UFBA) e submetida a aprovação em banca examinadora, como 

requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Comunicação. 

 

Salvador, ___/___/2018 

 

 

 

 

Banca Examinadora 

 

 

___________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Regina Gomes (PósCom/FACOM-UFBA) – Orientadora 

 

 

___________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Edson Fernando Dalmonte (PósCom/FACOM-UFBA) – Examinador interno 

 

 

___________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Clarice Greco Alves (PPGCOM/ECAP-USP) – Examinadora externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas; a todos do 

Grupo de Pesquisa Recepção e Crítica da Imagem; ao Grupo de Pesquisa A-Tevê, à minha 

orientadora, Regina Gomes, por toda dedicação; aos amigos Wanderley Teixeira, Monique 

Aguiar, Marco Antônio Cruz, Hanna Nolasco, Bárbara Vieira, Bárbara Camirim, Maíra Bian-

chini, Elva Valle, João Araújo e Inara Rosas, pelo companheirismo, sabedoria, cuidado e a-

tenção. 

 

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo financia-

mento da pesquisa. 

 

À minha família, principalmente minha mãe, Simone Lopes Pontes, por ter sido grande incen-

tivadora durante minha trajetória acadêmica e por sempre me apoiar em todos os momentos 

da minha vida. Agradeço à minha irmã gêmea, Hilda Lopes Pontes, por estar por perto quan-

do eu precisei; e à minha querida namorada, Laís Prado, que foi compreensiva e paciente nos 

momentos mais difíceis da feitura deste trabalho. 

 

Aos amigos de fandom e a todos os Oncers, do mundo inteiro, principalmente para aos Swens: 

Biah Martins, Diana Werneck, Letícia Moreira, Eva Assunção, Danny Martins, Luiza Yalle, 

Letícia Wunderlich, Elvys David, Sasha Andrade e Aline Pedrão. 

 

A professora Adriana Telles, pela inspiração e revisão da presente dissertação. 

 

A Cristina Mascarenhas Santos, minha grande amiga, mestre, esteio emocional e inspiração 

acadêmica, agradeço por cada instante de apoio incondicional, oferecido de tão bom grado. 

 

 

 

 

  



 
 

TAVARES, Enoe Lopes Pontes de Marques. Os shippers de Once Upon a Time: disputas 

interpretativas e comunidades de recepção. 105fl. Il. (Dissertação) Mestrado em Comunicação 

e Cultura Contemporâneas, Salvador, FACOM-UFBA, 2018. 

 

RESUMO 

 

 

A presente dissertação busca entender e comprovar a hipótese de que o ato de torcer por um 

par romântico em uma ficção pode ser considerado como uma instância da recepção, por esses 

grupos formarem comunidades interpretativas, com base no conceito do teórico Stanley Fish 

(1992). A partir dos grupos de fãs do seriado Once Upon a Time (OUAT, 2011-), o nosso 

trabalho segue a lógica do autor ao pôr as torcidas por casais como um grupo criador de senti-

do, no qual essas comunas entrariam em disputas para validar as suas interpretações, a partir 

de argumentos que pautam suas lógicas estão as vivências pregressas, lutas e formas de reco-

nhecer o mundo, principalmente no que tangem as questões de gênero e sexualidade. O emba-

te entre eles também é observado e analisado a partir de conceitos comunicacionais que falam 

do comportamento do público consumidor contemporâneo. Dentro da velocidade e quantidade 

de informações propagadas cotidianamente dentro da internet, configura-se o fenômeno inti-

tulado por Jenkins, Ford e Green (2015), de “mídia espalhável”. É dentro desse contexto, que 

as discussões, aflições e afetos dos espectadores da série escolhida como objeto de estudo 

espalham-se e ganham importância para seus realizadores originais. Para compreender o fun-

cionamento dos indivíduos analisados, utilizamos a “observação participante”, juntamente 

com os estudos adquiridos na revisão bibliográfica. O acompanhamento dos dados recolhidos 

para esta pesquisa aconteceu em três grupos da rede social Facebook, escolhidos por possuí-

rem três visões diferentes das comunidades investigadas. Elencando todas estas teorias e um 

caminho que começa por Daniel Dayan (1997) e sua ideia de que para cada gênero televisivo 

há uma recepção distinta, o presente estudo busca compreender e entender as particularidades 

dos torcedores e de OUAT.  

  



 
 

TAVARES, Enoe Lopes Pontes de Marques. The shippers of Once Upon a Time: Interpre-

tive arguments and reception communities 105fl. Il. Mestrado em Comunicação e Cultura 
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ABSTRACT 

 

 

The present dissertation seeks to understand and prove the hypothesis that the act of twisting 

by a romantic pair in a fiction can be considered as an instance of reception, because these 

groups form Interpretative Communities, based on the concept of theorist Stanley Fish (1992). 

From the fan groups of the series Once Upon a Time (OUAT, 2011-), our work follows the 

author's logic by putting the fans by couples as a meaning-making group, in which these 

communes would enter into disputes to validate the their interpretations, based on arguments 

that guide their logics, are the past experiences, struggles and ways of recognizing the world, 

especially in matters of gender and sexuality. The clash between them is also observed and 

analyzed from communicative concepts that speak of the behavior of the contemporary con-

sumer public. Within the speed and quantity of information propagated daily within the inter-

net, the phenomenon named "Jenkins, Ford and Green" (2015), of "spreadable media", is con-

figured. In order to understand the functioning of the analyzed individuals, we use the "partic-

ipant observation", along with the studies acquired in the bibliographic review. The follow-up 

of the data collected for this research happened in three groups of the social network. It is 

within this context that the discussions, afflictions and affections of the viewers of the series 

chosen as object of study spread and gain importance for their original filmmakers. The pre-

sent study seeks to understand and understand the particularities of the fans and of OUAT.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Em um mundo marcado pela velocidade e quantidade de informação ampla, as exi-

gências, vontades e lutas podem ser propagadas com maior facilidade entre os consumidores 

de produtos midiáticos. Com as possibilidades oferecidas pela internet e redes sociais, dentro 

dessa esfera de participação contemporânea na qual se insere um público mais ativo, entra o 

objeto de estudo da presente dissertação: o grupo de fãs (fandom) da série estadunidense Once 

Upon a Time (OUAT, 2011-). 

Criada por Adam Horowitz e Edward Kitsis e produzida pela ABC Studios, a série 

tem como enredo principal a atuação de personagens dos contos de fadas no “mundo real”, 

para o qual foram transportados por magia. A partir desse plot, desenvolvem-se subtramas nas 

quais podemos acompanhar aventuras pautadas na luta entre o bem e o mal, assim como o 

desenvolvimento de enlaces amorosos e parcerias forjadas no cotidiano da cidade fictícia de 

Storybrooke, situada no estado do Maine (EUA).  

O fandom de OUAT é uma comunidade bastante rica em particularidades, com diver-

sas segregações que chamam a atenção quando são analisadas. Inserida nessas subdivisões 

estão os torcedores para casais da narrativa do seriado – os shippers, termo que se refere aos 

fãs que discutem os relacionamentos românticos entre personagens de histórias fictícias
1
. 

A compreensão e a análise da entrada e atuação de membros desse tipo de comunidade 

podem ser pautadas por estudos diversos, tanto no campo da comunicação quanto no das ci-

ências sociais. Apesar de o foco deste trabalho ser a realização de um estudo de recepção a 

partir das comunidades interpretativas mais expressivas da série OUAT, acreditamos ser pos-

sível começar a discussão sobre o objeto de estudo pela seara da questão da representativida-

de. 

Sentir-se visto em uma produção ficcional é uma das possibilidades que o público en-

contra como resposta ao tempo dedicado a uma obra. Essa vontade de ver suas particularida-

des, anseios e ideologias dentro de uma narrativa acabam virando parte de um discurso profe-

rido por um grupo, quando se decide fazer parte de uma comunidade que pensa e fala de ma-

neira semelhante. A discussão proposta neste trabalho passa justamente por esse embate de 

interpretações dentro de uma comunidade de fãs, na qual residem múltiplas formas de encarar 

                                                           
1
 Muito comum entre os fãs de séries de TV, o termo ganhou popularidade nas comunidades dedicadas ao seria-

do Arquivo X, entre os fãs que torcem pelo envolvimento amoroso de Mulder e Scully, personagens principais da 

série. 



10 
 

o enredo principal da narrativa à qual o grupo se dedica. 

No percurso metodológico desta pesquisa, o olhar participante registrou que a divisão 

mais potente se baseava em questões não apenas de apego ou de busca por um estilo específi-

co de narrativa, mas permeadas por fatores políticos e sociais. Por isso, há, antes de tudo, até 

mesmo de uma análise de suas recepções, a observação do contexto específico que marca es-

sas torcidas. De um lado existem os que vibram por um par romântico tradicional, heterosse-

xual e que faz parte, de fato, da trama de OUAT. De outro, existem aqueles que desejam que 

duas mulheres estabeleçam uma relação amorosa, formando a primeira dupla homoafetiva dos 

contos de fadas. Para Mendes (2017), há uma necessidade da população LGBT de ser mostra-

da dentro do cenário das produções midiáticas, não somente pelo lado afetivo, mas também 

por questões de militância: 

 

No regime da visibilidade em que vivemos, ‘ser visto’ é também uma forma 

de pressionar instâncias governamentais por mais direitos e políticas de i-

gualdade, a fim de garantir a dignidade humana de grupos sociais cotidiana-

mente vilipendiados. (MENDES, 2017, s.p.) 

 

Por isso, apesar das questões de gênero e sexualidade não serem o foco do nosso traba-

lho, tais discussões não foram ignoradas durante a observação das torcidas, já que constituem 

o pontapé inicial desse embate, com a demonstração de posicionamentos sociopolíticos acerca 

das temáticas abordadas na série. Esses grupos representam dois polos importantes de uma 

sociedade global que, por um lado, é marcada pela heteronormatividade e, por outro, pela luta 

das comunidades LGBTs. 

É importante ressaltar, todavia, que o objetivo geral da presente dissertação é analisar 

as disputas de sentidos das torcidas pelos casais Emma Swan/Regina Mills e Capitão Gancho/ 

Emma Swan, a fim de compreender como a integração nesse tipo de comunidade interfere na 

recepção desses indivíduos. Para a realização de tal intento, há um olhar que busca encontrar 

quais aspectos da linguagem audiovisual contribuem para a visão desses torcedores e em que 

medida as escolhas realizadas pela equipe da série foram intencionais ou não para chamar a 

atenção dos seus espectadores fieis. 

Esses elementos foram pensados como aspectos da análise a partir da descoberta do 

fenômeno. A pesquisa, iniciada em 2015, vem do nosso Trabalho de Conclusão de Curso e foi 

ganhando forma durante o mestrado, para o que contribuíram substancialmente as reuniões do 

Grupo de Pesquisa Recepção e Crítica da Imagem (GRIM). Assim, após a realização de uma 

revisão bibliográfica, o grande desafio foi buscar uma metodologia que desse conta de anali-



11 
 

sar as comunidades de fãs de OUAT e permitisse comprovar a hipótese deste estudo, desco-

brindo em que medida o ato de torcer pode ser considerado uma instância da recepção e como 

ocorrem as interações dos fãs durante as disputas de sentido dentro do público fiel do seriado. 

A decisão que nos pareceu mais acertada foi seguir pela observação participante. Du-

rante os dois últimos anos, foram visitadas diversas páginas de redes sociais, como Tumblr, 

Instagram e Twitter, com intuito de encontrar a melhor plataforma para analisar os torcedores 

em OUAT. Por fim, foram selecionados três grupos do Facebook, por se tratar de comunida-

des fechadas, nas quais os indivíduos demonstravam mais abertamente suas opiniões. Além 

disso, vale ressaltar a praticidade oferecida por essa rede social, cujas ferramentas viabilizam 

o acesso ao conteúdo postado. 

A ideia, delineada a partir da escolha do Facebook como plataforma, era a de observar 

como os membros das torcidas por Emma e Regina (Swan Queen) e Capitão Gancho e Emma 

(Captain Swan) se comportavam separadamente em suas comunidades e como interagiam em 

um espaço coletivo. O intento seria analisar se as formas de conversar e se comportar eram 

distintas quando estavam juntos ou separados, e se, na coletividade, eles se tornavam mais 

reativos, ao passo em que, em seus nichos, demonstravam união, paciência e compreensão. 

Esses questionamentos foram respondidos durante o estudo e será discutindo durante a pre-

sente dissertação. 

Esse dado comportamental permitiu que houvesse uma aproximação ainda mais forte 

com o conceito de comunidades interpretativas de Stanley Fish (1992). Como será discutido 

no Capítulo 2, o autor levanta a hipótese de que dentro de agrupamentos sociais a recepção se 

dá de forma semelhante entre seus componentes. Dessa forma, ao integrar um grupo sobre a 

sua torcida, o fã passa a ser parte de uma construção de sentido análoga à de seus pares, como 

explica Regina Zilberman (1989), ao falar sobre o estudo de Fish: 

 

Como as convenções são aceitas pela comunidade, as interpretações suscita-

das por ela são igualmente acatadas e respeitadas. Caso contrário, e a reação 

é unânime, as convenções mudam; ou então o descontente muda de comuni-

dade interpretativa, cria a sua ou acomoda-se à que estiver mais próximas de 

suas convicções. (ZILBERMAN, 1989, p.28) 

 

Conforme essa linha de pensamento, os torcedores se agrupam a partir de seus desejos 

em relação ao par romântico de sua preferência. Dessa maneira eles não formam uma comu-

nidade interpretativa como um todo, sendo eles fãs da série Once Upon a Time, mas como 

membros de uma torcida organizada, unida para defender seus argumentos e interpretações 

acerca dos casais que almejam ver na narrativa, tornando as comunidades interpretativas as 
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subdivisões dos integrantes do grupo geral. 

Essa lógica, discutida ao longo deste trabalho, suscita algumas questões relevantes pa-

ra a academia, para a comunicação e para os estudos voltados para a pesquisa sobre o público. 

Isso acontece, pois nosso trabalho busca trazer um novo ângulo para analisar os espectadores, 

pensando nos grupos estudados como uma comunidade interpretativa a ser analisada. Já para 

a comunicação, o estudo é relevante por colocar em pauta a relação entre público e realizado-

res e entre os grupos dentro de comunidades de fãs.  

Há uma reflexão necessária que tange o entendimento do poder conferido ao público e 

como este afeta o consumo de um espectador. Além disso, existem as relações estabelecidas 

por esses grupos e como elas também interferem de alguma forma nos meios de comunicação. 

Materiais de sites e revistas jornalísticas criam pautas sobre o tema
2
, empresas se mobilizam 

para agradar esse público, criando estratégias de marketing e também criando postagens em 

redes sociais para demonstrar “apoio” aos casais da série, por exemplo
3
. 

A discussão proposta na presente dissertação também pretende contribuir para investi-

gações futuras dentro do campo de estudos sobre as narrativas seriadas televisivas e seus gru-

pos de fãs e torcedores, deixando para os próximos pesquisadores um material cuja intenção é 

destrinchar o fenômeno do ato de torcer por casais, além de tentar deixar mais clara a sua in-

fluência e importância para o espectador televisivo. 

Para fomentar tal discussão, o primeiro capítulo deste trabalho traz um panorama so-

bre os gêneros e formatos televisivos e os estudos voltados para a Estética da Recepção, in-

vestigando os estilos de programação dentro da TV e como os espectadores recebem de for-

mas distintas o conteúdo televisivo a partir das distinções dos produtos. A discussão é pautada 

na teoria de Daniel Dayan (1997) segundo a qual cada gênero televisivo provoca uma recep-

ção diferente no público.  

A partir do estudo realizado pelo autor, o caminho percorrido nesse capítulo leva para 

a hipótese de que torcer por um casal de uma narrativa seriada televisiva é também uma ins-

tância da recepção, conforme já assinalado. A seção procura ainda justificar a escolha da co-

munidade de fãs e da série Once Upon a Time, não apenas por seu tema, mas sobretudo pela 

interação expressiva de seus espectadores, o que se ratifica pelos números de seguidores nas 

redes sociais do seriado, audiência e respostas de empresas de grande, médio e pequeno porte 

às ações do público. 

                                                           
2
 O site After Ellen e a Revista Diva Magazine são exemplos de produtos jornalísticos que já pautaram os ships 

de Once Upon a Time. 
3
 Em 2015, a Ponto Frio postou em seu Twitter um recado para os shippers de Swan Queen, demonstrando seu 

apoio. 
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Em seguida, no capítulo 2, a proposta é compreender a noção de comunidades inter-

pretativas (FISH, 1992) e como tal conceito se encaixa no entendimento das torcidas por ca-

sais. Nesse sentido, sustentamos que o fato de fazer parte de um coletivo também contribui 

para a criação de sentidos de um grupo, o que gera questionamentos como: de onde surge a 

primeira interpretação e quem seria responsável por comandá-la dentro dessas comunas? A 

resposta para tal pergunta não está presente em Fish, mas encontra amparo nas reflexões de 

Zilberman (1989), assim como nos estudos de fãs realizados principalmente por Henry Jen-

kins (1992; 2008) e Matt Hills (2002).  

A contextualização presente no capítulo também reside na compreensão das possibili-

dades que a internet e as redes sociais trouxeram e como estas fomentaram o encontro dos fãs 

e a participação deles nos meios digitais. Para falar sobre a comunicação entre os espectadores 

na contemporaneidade recorremos ao conceito de “mídia espalhável”, criado por Henry Jen-

kins, Sam Ford e Joshua Green (2015). Nessa direção, acessamos ainda os estudos de Edson 

Dalmonte (2015) para elucidar questões propostas pelos autores acerca do fenômeno do “es-

palhamento”. 

De acordo com Jenkins (2008), há uma expressão que denomina essa interação posta 

por Ford, Jenkins e Green: a chamada cultura participativa. Apesar de essa nomenclatura 

apresentar uma gama de possibilidades, que depende da área temática e de questões específi-

cas e classificatórias, a base desse conceito dentro do estudo traçado neste trabalho vem para 

categorizar a forma pela qual o público se transformou em agente produtor de conteúdo, a 

partir das inovações tecnológicas que lhes deram ferramentas e espaço para que pudessem 

concretizar tais intentos. 

A maneira como esse espectador recebe o produto que lhe é oferecido e, em seguida, 

interage com ele é um dos enfoques da presente dissertação, seguindo a orientação de Fechine 

(2014), para quem os grupos de interesse se formam a partir desse envolvimento com as pro-

duções midiáticas: 

 

Um conteúdo repercute ou reverbera o outro, colaborando para manter o in-

teresse, o envolvimento e intervenção criativa do consumidor de mídias no 

universo proposto, agendando-o entre outros destinatários ou em outras ins-

tâncias, constituindo comunidades de interesses. (FECHINE, 2014, p.3) 

 

O entendimento do lugar do fã dentro da internet, como o ambiente digital traz ele-

mentos e propriedades para a participação do público, o que são as comunidades interpretati-

vas e como esse conceito se liga aos torcedores de Swan Queen e Captain Swan são as ques-
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tões que antecedem o terceiro capítulo, no qual está presente o trabalho de análise. Assim, 

após a discussão acerca dos conceitos teóricos que fomentaram a pesquisa e a aproximação de 

tais conceitos ao objetivo deste estudo, a última parte do nosso trabalho procura elucidar as 

questões postas ao longo da dissertação. 

Para proceder à análise, o estudo pautou-se na interação entre os fãs durante as seis 

temporadas do seriado Once Upon a Time
4
, principalmente a partir de 2015, quando do início 

desta pesquisa. A escolha dos episódios foi pautada principalmente por sua relevância para as 

comunidades de torcedores. Além de abordar a reação dos espectadores da série, a seção apre-

senta uma visão geral da linguagem audiovisual, com vistas a entender e justificar a interpre-

tação dos grupos estudados. 

Detalhes sobre a montagem, o enquadramento e atuação foram o foco da análise ima-

nente proposta na presente dissertação. A relevância dessa escolha está em pensar como as 

propostas realizadas por produtores de sentido, com intenção ou não, podem afetar esse públi-

co que busca encontrar respostas para seus anseios e compreensões sobre o mundo que os 

cerca. Por essa razão, dois conceitos fomentam o capítulo de análise: o de fantasia comparti-

lhada e o de controvérsia oportuna. 

Propostos por Ford, Jenkins e Green (2015), tais terminologias estão elencadas pelos 

autores como fatores que contribuem para a mídia espalhável. A lógica que permeia essas 

teorias é a de o público tende a investir mais o seu tempo em produtos que estejam ligados aos 

seus desejos e àquilo que provoca discussões necessárias para o consumidor, como as suas 

questões políticas e sociais. Aqui, novamente, pode-se traçar um gancho com o conceito de 

Fish (1992) de comunidades interpretativas, sobretudo porque, entre compartilhamentos de 

ideologias e vontades, os indivíduos formam comunas virtuais que interpretam o sentido das 

coisas a partir de seus interesses e pensamentos. Os grupos agem mais dentro da internet 

quando se unem por uma causa e também quando ela se diz respeito a um fator não existente 

dentro da obra original. 

A partir desses conceitos, é possível aproximar as teorias que fundamentam esta dis-

sertação para elucidar a questão acerca dos torcedores de Swan Queen e Captain Swan. O 

caminho escolhido para o entendimento do fenômeno e do objeto de estudo passa pela com-

preensão de como a série Once Upon a Time e seu espectador fiel se encaixam, bem como as 

características do público contemporâneo, inserido em um novo tipo de recepção, pautado 

                                                           
4
 A série retornou em 2017 com uma sétima temporada, mas com alterações significativas no enredo e no con-

junto dos personagens, funcionando como uma espécie de sequência, seguindo a história de um dos personagens 

da trama original (Henry Mills). 
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pelas inovações tecnológicas e pela velocidade da propagação da informação. 

Por fim, há no final do nosso trabalho um glossário com os termos que fazem parte 

desse universo da internet e que são utilizados por integrantes de comunidades de fãs. Trata-

se de uma contribuição da presente dissertação, com o objetivo facilitar o trabalho de futuros 

pesquisadores da área. É importante ressaltar que todo o trabalho apresenta conteúdo sobre a 

história de Once Upon a Time até a sexta temporada. Logo, fica aqui registrado um alerta de 

spoiler para aqueles que ainda não chegaram nessa etapa da série.  
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1 GÊNEROS E A RECEPÇÃO EM GRUPOS DE FÃS 

 

 

Os gêneros podem ser considerados como conceitos classificatórios que organizam um 

sistema de elementos que apresentem características em comum. O presente capítulo tem o 

objetivo de elucidar algumas questões referentes às características das séries de televisão, uni-

verso ao qual pertence o objeto de estudo deste trabalho. Além disso, pretendemos traçar um 

caminho que vai desde o reconhecimento das distinções entre os subgêneros até chegar ao 

ponto nevrálgico do tema abordado. O objetivo é mostrar como cada elemento definidor de 

estilo de programa influencia a recepção do espectador e quais discussões e caminhos podem 

levar a um entendimento sobre a comunidade estudada neste trabalho.  

A base para a discussão sobre a recepção e os espectadores televisivos – mais especifi-

camente os fãs de narrativas seriadas complexas – vem do livro Em busca do público, organi-

zado por Daniel Dayan (1997), cujas discussões fomentam as reflexões propostas na presente 

dissertação sobre o ato de torcer por um casal ficcional como fator que causa interferências na 

espectatorialidade do público. De acordo com a obra, cada segmentação transforma o olhar. 

Por isso, a investigação paira sobre a possível criação de narrativas paralelas e até mesmo 

disputas entre esses indivíduos que têm como foco central um casal. Por essa razão, antes de 

discutir o comportamento e o contexto no qual está inserido o grupo de fãs de OUAT estuda-

do neste trabalho, a proposta é entender os elementos e o ambiente que conformam o seriado, 

para assim buscar compreender de que forma as características de Once Upon a Time contri-

buem para o olhar de seus espectadores mais fiéis. 

 

 

1.1 GÊNEROS TELEVISIVOS 

 

 

A compreensão das questões aqui propostas pode ser acionada pela noção de gênero. 

De acordo com O’Donnell (2007), a palavra é de origem francesa, vindo do termo genus que 

quer dizer “família” ou “tipos”. Quando o tema são os gêneros televisivos, o assunto torna-se 

mais complexo, em função do caráter híbrido desse tipo de produto, o que permite às séries 

ocuparem mais de uma linhagem: “(...) um dos elementos que podem distinguir os gêneros 

televisivos é o fato de serem categorias híbridas, baseadas em convenções fluídas, em cons-

tante mudança” (PIÑÓN; FLORES, 2016, p.356). 
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Apesar de compreender as mudanças que podem ser provocadas nos gêneros por ques-

tões culturais, sociais e econômicas da sociedade – as quais serão discutidas mais adiante, 

neste trabalho –, esta primeira parte do trabalho visa elencar as classificações básicas, princi-

palmente no que se referem às narrativas seriadas na TV. 

Para Victoria O’Donnell (2007), algumas questões são pensadas antes de estabelecer 

as classificações de produções na televisão. Convenções de duração, tipo de abertura, estilo de 

atuação, desenvolvimento da narrativa e das personagens ajudam o público a acompanhar as 

produções com maior assiduidade e a entender rapidamente o que está assistindo. Vale ressal-

tar que cativar o espectador está diretamente relacionado à obtenção dos recursos financeiros 

que vão manter ou modificar a programação. Por isso, esses detalhes são pensados e acabam 

definindo o gênero das produções. 

O’Donnell (2007) destaca 11 tipos de programas televisivos: comédias, dramas, talks 

shows, notícias, revistas, telenovelas
5
, ficção científica, reality shows, esportes, conteúdo para 

crianças e game shows. A autora se refere ainda a outros estilos menos utilizados, como pro-

duções de canais de compras, comida, música e religião. Já Souza (2004) identifica 23 tipos 

de gêneros dentro da televisão. Contudo, o autor organiza os elementos que os identificam a 

partir de categorias e subcategorias, enquanto O’Donnell considera apenas os tipos principais 

e os destrincha explicando suas características. Aqui dirigimos nosso olhar às classificações 

de O’Donnell por estas serem mais objetivas e funcionais para o presente trabalho. As no-

menclaturas citadas se encaixam em padrões que, como já salientado, são moldáveis e passí-

veis de transformações. Nosso principal interesse, entretanto, reside na compreensão da nor-

ma para que o ponto fora da curva seja reconhecido mais facilmente. 

Considerando a classificação de O’Donnell (2007), no âmbito não ficcional existem 

seis divisões de gênero: talks shows, notícias, revistas, realities shows, esporte e game shows. 

O estilo “televisão para crianças” pode estar presente tanto na categoria ficcional, com séries, 

animações, novelas e filmes, quanto na não ficcional, com programas de auditório e de entre-

vistas. O’Donnell (2007) explica que esse é o único gênero marcado pela idade como uma 

característica de definição e existe nos Estados Unidos não apenas por causa da audiência, 

mas pela legislação que, desde 1995, exige três horas semanais de produção educativa infan-

                                                           
5
 Na presente dissertação, os gêneros e formatos foram pautados por O’Donnel (2007). No entanto, o Observató-

rio Ibero-Americano da Ficção Televisiva defende um outro caminho, no qual o gênero estaria inserido dentro 

dos formatos seriados possíveis. Sendo assim, existiriam a telenovelas, as séries, minisséries, telefilmes, unitá-

rios etc, como formatos e dentro deles as produções com gêneros diversos.  
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til
6
. 

No terreno da ficção, a autora registra três gêneros principais: comédia, drama e ficção 

científica. Os dois primeiros compreendem subgêneros a partir dos quais as produções se dife-

renciam, organizando-se em classificações mais específicas, como policial, aventura, roman-

ce, fantasia etc. O terceiro, de acordo com O’Donnell (2007), geralmente está combinado com 

outras categorias, como o drama ou a comédia, a exemplo de produções como Ghost Whispe-

rer (2005-2010, drama familiar), Third Rock from the Sun (1996-2001, comédia), Charmed 

(1998-2006, drama familiar) e Arquivo X (1993-2002; 2016-, drama policial), todas perten-

centes ao gênero ficção científica, mas com características que as alinham a outros tipos de 

produção.  

Em relação à comédia, uma definição mais antiga e tradicional advém do campo do 

teatro. No Dicionário do Teatro, Patrice Pavis (1996) aponta que o gênero cômico é visto 

como aquilo que o público não especializado considera o oposto do drama. A comédia apre-

senta três princípios básicos, de acordo com Pavis (1996): personagens com condição modes-

ta, desenlace feliz e capacidade de provocar riso no espectador. Pavis (1996) elucida ainda, a 

partir de Hegel, que: “É por meio do riso, que dissolve e reabsorve tudo, que o indivíduo ga-

rante a vitória de sua subjetividade que, apesar de tudo que lhe possa acontecer, permanece 

sempre segura de si” (HEGEL, 1965 apud PAVIS, 1996, p.53). 

Especificamente sobre as narrativas seriadas televisivas, O’Donnel (2007) propõe uma 

divisão em três tipos: sitcom, animações e variedades. As comédias de situação (sitcom) apre-

sentam algumas características recorrentes, como duração de 30 minutos por exibição, cená-

rios e elencos restritos e uma média de 22 episódios por temporada, além da claque
7
, presente 

em boa parte dos programas desse tipo. A série The Big Bang Theory (2007-) exemplifica 

esse formato. Os desenhos animados seguem essa mesma linha, com exceção da claque e dos 

personagens, que não são humanos. As séries de variedades designam produções que abordam 

temáticas diversas, mantendo seu caráter de serialidade pela estrutura do programa, a exemplo 

de The Colgate Comedy Hour (1950-1955), com 5 temporadas exibidas pelo canal NBC. Em 

OUAT, é possível observar momentos de alívio cômico na narrativa, eventualmente gerando 

                                                           
6
 No Brasil, a lei diz que devem ser destinadas no máximo sete horas de programação para crianças e adolescen-

tes, divididas entre manhã e início da noite. (Dados retirados da regulamentação criada pela ANCINE). 
7
 O termo “claque” (algo como “aplaudir” em francês) designa, originalmente, a reação sonora de uma equipe de 

profissionais contratados para rir, aplaudir ou vaiar em espetáculos em teatros e casas de ópera francesas; mais 

recentemente, passou a designar uma trilha gravada com essas reações, substituindo a reação sonora da plateia. 

Surgida no programa de rádio de Bing Crosby, nos anos 40, a claque se tornou popular na década seguinte, nas 

sitcoms televisivas, sendo The Hank McCune Show (1950), a primeira a utilizar esse recurso. 
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o efeito do riso, como os trejeitos de Rumplestiltskin
8
 e a caracterização da personagem Ariel, 

a desajeitada sereia apresentada na 3ª temporada da série.  

 Numa pesquisa sobre o drama, com foco nos produtos audiovisuais – principalmente 

o cinema –, Robert Mckee (2006) define o gênero dramático
9
 como aquele no qual são trata-

dos assuntos relacionados aos problemas na sociedade. Nele, as histórias contadas são cons-

truídas com base na necessidade de apresentar, em seus desfechos, uma cura ou solução para a 

questão-problema abordada na trama. 

Em OUAT, por exemplo, o “drama” está presente. As situações de conflito são colo-

cadas no início de cada arco de temporada e são resolvidos no final desse arco, pois o seriado 

é dividido em partes A e B. Sendo assim, na parte A da quarta temporada, por exemplo, o 

problema era salvar a cidade da maldição da Rainha do Gelo. No episódio onze, foram dissol-

vidas todas as questões negativas para que o novo entrave fosse criado. Por se tratar de uma 

narrativa seriada, OUAT está sempre num ciclo no qual a cura é encontrada ao final de uma 

temporada, seguida de outra batalha. 

Na classificação de O’Donnell, os dramas televisivos são divididos em seis subcatego-

rias: criminais, de locais de trabalho, familiares, híbridos, telefilmes e docudramas. Os seria-

dos de crime seguem, normalmente, uma cadeia de acontecimentos básicos. Os agentes da lei 

descobrem o corpo, começam a investigar, entrevistam o suspeito ou acham uma pista muito 

importante e encerram o caso. Mesclado a isso, as personagens desenvolvem relações inter-

pessoais, passando por conflitos, enlaces e desenlaces. Produções como CSI: Crime Scene 

Investigation (2000-2015) e Criminal Minds (2005-) exemplificam essa subcategoria. 

Os dramas de “local de trabalho” são aqueles ambientados em hospitais, firmas de ad-

vocacia, agência de publicidade, empresas em geral. Nesse tipo de série, as relações pessoais 

e profissionais estão em constante desenvolvimento. A dinâmica dos conflitos acontece dentro 

dos 60 minutos de exibição. São exemplos séries como House (2004-2011), ambientada no 

hospital universitário fictício Princeton-Plainsboro Teaching Hospital, e Chicago Fire (2012-) 

cujos personagens são bombeiros e paramédicos do 51º Batalhão do Corpo de Bombeiros de 

Chicago. 

Com uma aproximação mais forte com o melodrama, o drama familiar mostra o coti-

diano e a vida pessoal de famílias. Uma característica central desse tipo de narrativa são as 

                                                           
8
 Rumplestiltskin é um personagem de um conto de fadas alemão intitulado Rumpelstilzchen (O duende saltador) 

coletado e publicado em 1812 pelos Irmãos Grimm. Trata-se de um antagonista que se assemelha a um trikster, 

um burlador. Em OUAT, o personagem costuma usar a magia para benefícios próprios e tem como marcas cô-

micas o apelo recorrente à ironia, as atitudes perversas que engendram maldades através de travessuras e trejeitos 

caricaturais ao se apresentar a alguém. 
9
 Sob a perspectiva do audiovisual e não no sentido múltiplo que advém da dramaturgia. 
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grandes catástrofes e os conflitos extraordinários, regados de lágrimas e acontecimentos trági-

cos, a exemplo de Brothers & Sisters (2006-2011) e Revenge (2011-2015). 

Existem também os dramas híbridos, que misturam o gênero dramático com alguma 

outra categoria, como a fantasia, por exemplo. É o que acontece em séries como Charmed 

(1998-2006), que acompanha a trajetória de três irmãs bruxas na luta contra seres mágicos do 

mal. Em cada episódio, elas precisam lidar com um ser místico diferente, porém, ao mesmo 

tempo, as moças enfrentam conflitos familiares, como a perda da mãe quando elas eram muito 

jovens ou a necessidade da irmã mais velha de liderar o grupo para tentar protegê-las a qual-

quer custo. A série é de fantasia, mas mobiliza questões típicas dos dramas familiares, como 

união e segredos do passado. O mesmo pode ser dito sobre Once Upon a Time, cujo estilo se 

aproxima ao de Charmed. Classificado no gênero fantasia, a série também apresenta dramas 

familiares mesclados a elementos do mundo da bruxaria e dos contos de fadas, além da inves-

tigação, marca fundamental dos dramas criminais. 

Os telefilmes dramáticos constituem produções de longas-metragens feitos segundo as 

convenções da linguagem cinematográfica, mas submetidos a condições próprias do meio 

televisivo, como os ganchos para os breaks comerciais. Os docudramas são documentários 

mesclados com a dramatização de acontecimentos, características verificáveis em séries apre-

sentadas por canais de conteúdo educativo/histórico, como o Discovery Channel e o History 

Channel. 

Cabe ressaltar que as categorizações descritas por O’Donnell são apenas uma lista-

base para a compreensão das possibilidades gerais nas quais os programas televisivos se en-

caixam, principalmente as séries de TV. Alguns dessas categorias já se expandiram. Um dos 

casos que demonstram esse caráter híbrido dos seriados são as dramédias, modelo que vem 

sendo mais utilizado nos últimos dez anos (LESSA, 2013, p.61). Desperate Housewives 

(2004-2012) e Orange is the New Black (2013-) são exemplos, uma vez que apresentam situa-

ções cômicas e trágicas. Esta última, inclusive, chega a transtornar premiações especializadas, 

como o Emmy Awards
10

. 

Para além das definições de gêneros, as narrativas seriadas ficcionais mantêm algumas 

características que marcam seus formatos. As séries apresentam um caráter fragmentado e são 

dividas em episódios, com variação de duração e quantidade a depender do estilo, da emissora 

e do horário de exibição. O padrão é que elas sejam transmitidas semanalmente, com alguns 

                                                           
10

 Orange is the New Black foi indicada ao Emmy em 2014 como Melhor Série Cômica e em 2015 como Melhor 

Série Dramática. Cf. IMDB – Orange Is the New Black Awards. Disponível em 

<http://www.imdb.com/title/tt2372162/awards?ref_=tt_awd>. Acesso em jan.2018. 
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espaços de tempo, com períodos de intervalo para descanso da equipe, o que é chamado pelos 

seriadores
11

 de hiatus
12

. 

Existem, nesses casos, algumas exceções, como as séries produzidas por canais strea-

ming, a exemplo de House of Cards (Netflix, 2013-) ou Transparent (Amazon, 2014-). Os 

seriados desenvolvidos por esse tipo de plataforma podem ter temporadas disponibilizadas 

integralmente aos usuários, permitindo-lhes organizar seu tempo de fruição, com a possibili-

dade inclusive de ver todo o conteúdo de vez – fenômeno denominado de binge watching ou 

maratona, hábito cada vez mais frequente entre os espectadores (SILVA; JOHN, 2015). 

Outra questão que pode influenciar na mudança do formato de uma narrativa seriada 

televisiva são elementos de produção. O programa britânico Sherlock (2010-), por exemplo, 

demora cerca de um a dois anos para disponibilizar novos conteúdos, criando uma longa pau-

sa em sua transmissão – o que pode estar relacionado com o tempo de cada episódio (mais de 

90 minutos), fato que inclusive o aproxima do telefilme. O que o define como série é a estru-

tura contínua e episódica, sua serialidade. De acordo com Machado: 

 

Chamamos de serialidade essa apresentação descontínua e fragmentada do 

sintagma televisual. No caso específico das formas narrativas, o enredo é ge-

ralmente estruturado sob a forma de capítulos ou episódios, cada um deles 

apresentado em dia ou horário diferente e subdividido, por sua vez, em blo-

cos menores, separados uns dos outros por breaks para a entrada de comerci-

ais ou outros programas. (MACHADO, 2000, p. 83)
13

 

 

Nessa direção, outro ponto importante acerca do formato é a distinção entre episódios 

e capítulos à qual Machado (2000) se refere. Enquanto o primeiro se estabelece por apresentar 

uma narrativa com início, meio e fim em cada exibição, o segundo se estende e deixa um gan-

cho para a próxima transmissão. Ainda há um terceiro caso, intitulado de unitário, nomencla-

tura que varia de país para país. De acordo com Machado (2000), sua principal característica 

seria a de conter traços de uma narrativa seriada – como algum tema em comum, por exem-

plo, que apresentasse histórias em série sobre ele –, mas com alterações radicais em cada epi-

sódio, mudando inclusive personagens, atores, equipe de produção ou mesmo a temática. 

Quinta dimensão (1963-1964), e Black Mirror (2011-) se encaixam nessa categoria, apresen-

tando enredos distintos em todas as suas exibições. Há, contudo, mudanças nessa forma de 

narrativa seriada, com variações em localidades diferentes. 

                                                           
11

 Seriadores: público que acompanha narrativas seriadas 
12

 Hiatus: Intervalo (em uma tradução livre). 
13

 Nota-se na definição de Machado (2000, p.83) que estão sendo abordadas as narrativas seriadas televisivas 

mais tradicionais, exibidas em canais abertos, na TV. Essa conceituação não caberia completamente para as 

séries dos canais streaming ou mesmo para aquelas transmitas pela televisão a cabo. 
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Nos países hispânicos do continente, por exemplo, a nomenclatura ‘unitário’ 

diz respeito a uma série formada por episódios completamente independen-

tes entre si, unidos comumente por uma afinidade temática. (...) No Brasil, 

entende-se unitário como uma ficção composta apenas de um episódio de, 

aproximadamente, uma hora; portanto, trata-se de um formato de ficção não 

seriada. (LOPES; GRECO, 2016, p.170) 

 

Apesar dessa variação na classificação, como apontam Lopes e Greco (2016), o cará-

ter único de cada episódio define esse tipo de seriado. No Brasil, um bom exemplo para esse 

estilo é Comédia da Vida Privada (1995-1997). Exibida pela Rede Globo e dirigida por Guel 

Arraes, a série se baseava nas crônicas de Luís Fernando Veríssimo publicadas na revista 

Domingo, no Jornal do Brasil e no jornal Zero Hora. Dessa forma, toda exibição apresentava 

personagens, ações e conflitos distintos, trazendo o caráter unitário.  

Essa exposição sobre os gêneros televisivos e alguns dos formatos possíveis para as 

narrativas seriadas contextualizam um pouco o ambiente no qual está localizado o objeto de 

estudo desta dissertação, o seriado Once Upon a Time – situado, mais especificamente, em um 

estilo de episódios continuados, com personagens, tema e ambientação fixos. Porém, é impor-

tante reafirmar que todas essas características não constituem modelos ou regras imutáveis. 

Embora não faça parte do escopo deste trabalho, vale observar que os estudiosos do gênero no 

campo da literatura já sinalizam as controvérsias geradas pelas categorizações, sobretudo pela 

natureza diversa dos critérios classificatórios. A mesma observação vale para o campo do 

audiovisual. Em sua Introdução à Teoria do Cinema, Robert Stam (2003) chama a atenção 

para o tratamento dado aos gêneros já na Antiguidade – o próprio Aristóteles distinguia o 

meio, os objetos e o modo da representação, o que gerou algumas das classificações canônicas 

dos gêneros, apresentadas na Poética aristotélica. Para Stam (2003), o mundo do cinema é 

herdeiro desse hábito de categorização das obras, com alternância de critérios como tipologia 

emprestada da literatura (os drama, as comédias), conteúdo da história (filmes de guerra), 

orçamento (os blockbusters), estatuto artístico (filmes de arte), locação (o faroeste) etc. 

No caso das séries televisivas, os avanços tecnológicos, as estratégias econômicas 

dentro do ramo e as transformações sociais e culturais sinalizam mudanças de estilo, formato 

e formas de exibir os conteúdos televisivos.
14

 

 

 

                                                           
14

 As características expostas no presente tópico são uma amostra selecionada por nós. Há uma ampla discussão 

no que tangem os gêneros e formatos televisivos, seja para falar das obras norte americanas ou latino americanas.  
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1.2 AS NARRATIVAS COMPLEXAS 

 

 

Adolescentes londrinos, farras, relacionamentos, conflitos intensos gerados a partir dos 

últimos períodos do colégio. Essa é a fórmula do seriado Skins (2007-2013), com elementos 

aparentemente comuns para o gênero. Porém, diferentemente do que ocorre em outras séries 

de adolescentes, como One Tree Hill (2003-2012), The O.C. (2003-2007) e Gossip Girl 

(2007-2012), ao final do ciclo escolar em Skins, o público acompanha a nova turma que está 

concluindo o ensino médio e não tem mais contato com a rotina dos estudantes antigos. Isso 

significa uma alteração profunda na forma de conduzir a narrativa seriada – inclusive com 

mudança de elenco, uma vez que a série apresenta uma nova geração de jovens a cada duas 

temporadas. Além disso, na última temporada de Skins, esse formato sofreu nova alteração: 

com seis episódios, a série projeta o futuro de três figuras populares junto ao público, Cassie 

(Hanna Murray), Effy (Kaya Scodelario) e Cook (Jack O’Connell). Essa mudança acabou por 

deslocar o clima high school da narrativa para mostrar os desafios da vida adulta. Mas, para 

além de fugir dos padrões das séries de temática adolescente, a estratégia é também represen-

tativa da renovação do próprio princípio de serialidade, em curso desde os anos 1990, sobre-

tudo pela hibridização nas formas de se conduzir uma história. 

Em relação às possíveis formas de se desenvolver um enredo seriado, mesclando mo-

dos, gêneros e formatos de produção, Gaby Allrath (2005) chega a dois tipos de estilos: os 

enredos serializados (serials) e as narrativas em série (series). No primeiro caso se alinham 

aquelas com uma linha narrativa contínua, na qual os conflitos vão se desenvolvendo junta-

mente com a trama, caso das telenovelas e das minisséries, por exemplo. No segundo caso 

estão as narrativas em série (series), cujos episódios têm início, meio e fim, com autonomia 

narrativa dentro da trama principal. Trata-se, evidentemente, de dois tipos extremos, entre os 

quais há gradações (FIGURA 1), com séries que desenvolvem com maior ou menor intensi-

dade o expediente da continuidade narrativa. 
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Figura 1 – Escala das narrativas seriadas proposta por Gaby Allrath 

 
Fonte: Allrath (2005, p.6) 

 

 

Os exemplos apresentados por Allrath (2005) vão da série de animação Os Simpsons 

(1989-), em que cada episódio comporta uma unidade diegética, às soap operas, cuja trama se 

desenvolve ao longo do tempo de exibição do programa. Entre um tipo e outro, a autora cita 

séries que exemplificam nuances nos modos de tratamento da serialidade. Murder, She Wrote 

(1984-1996), Ally McBeal (1997-2002) e Buffy, the Vampires Slayer (1997-2003), têm narra-

tivas seriadas que seguem uma linha mais próxima do enredo em série, mas trazem, em algu-

ma medida, elementos contínuos para a história; Arquivo X (1993-2002; 2016-) apresenta uma 

maior complexidade narrativa, chegando a tensionar a hibridez até o limite, com conflitos 

resolvidos num mesmo episódio, outros solucionados ao longo da temporada, outros ainda 

permeando todo o período de exibição da série, algumas deles revisitados na retomada da sé-

rie, em 2016 – aproximando-se, nesse sentido, do estilo das soap operas, com peripécias que 

vão do episódio piloto até o fim do programa. 

Essa complexidade faz de Arquivo X um bom exemplo dos seriados surgidos em um 

momento marcante da história das séries televisivas – a chamada Era da Complexidade Nar-

rativa, de acordo com Jason Mittel (2005). Para o autor, os anos 1990 assinalam a emergência 

de um novo tipo de narrativa serializada, cuja abordagem passou a explorar formas menos 

convencionais nesse tipo de programa: “Podemos pensar que a fruição proporcionada por 

narrativas complexas são mais ricas e mais multifacetadas do que aquela oferecida pela pro-

gramação convencional” (MITTEL, 2005, p.31). 

Mas o que acarretou essas transformações nas narrativas seriadas televisivas? Para 

Mittel (2005), a explicação tem caminhos múltiplos. A forma de produção e as possibilidades 

de consumo e interação por parte do público são alguns dos fatores destacados pelo autor. 

Com os avanços tecnológicos, o público passou a se relacionar mais intensamente com as 

séries. A audiência, acostumada a uma programação mais restrita e horários limitados, passou 

a contar com uma quantidade maior de canais e de reprises. Isso estimulou o espectador a 
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consumir os programas da grade que, a partir daí, poderiam ser vistos com mais calma, mais 

de uma vez. A popularização do DVD também contribuiu muito para que o público das séries 

pudesse consumir melhor seus programas os seriados; com mais espaço em disco do que as 

fitas VHS, os DVDs chegavam a oferecer uma temporada inteira em 4 discos, o que antes 

implicava em um volume muito grande de material físico. 

Mais tarde, com o advento da internet, essa mesma lógica de redução do volume do 

suporte da informação levaria os canais streaming e os sites de downloads a fomentarem ain-

da mais essa relação entre o público e os seriados: 

 

Acaba-se o aprisionamento a uma grade de programação, os horários tor-

nam-se fluídos através do uso das mais variadas telas. Esses vetores passa-

rão, cada vez mais, a interferir nas esferas de produção, incluindo aí a cria-

ção e concepção das narrativas, e da circulação, em novas formatações e pla-

taformas. (LOPES; GRECO, 2016, p.171) 

 

Nessa direção, Mittel (2005) considera a internet como um fator relevante para essas 

transformações das séries de TV e da relação de consumo estabelecida pelo público desse tipo 

de programa: “A ubiquidade da internet permitiu que os fãs adotassem uma inteligência cole-

tiva na busca por informações, interpretações e discussões de narrativas complexas que con-

vidam à participação e ao engajamento” (2005, p.34). De fato, as possibilidades abertas pelas 

tecnologias digitais fomentaram a participação do público, tornando-a mais rica e menos uni-

lateral. 

Ainda de acordo com Jason Mittel (2005), o formato que guia a condução da seriali-

dade dentro das séries não é a única marca de complexidade dessas narrativas. O autor recorre 

a comédias como Seinfeld (1989-1998) e Arrested Development (2003-) para apontar outros 

elementos indicadores de complexidade no tratamento das histórias as histórias. Nesses dois 

exemplos, ele aponta como estratégia a criação de eventos como pano de fundo para situações 

apresentadas em cada episódio, a fim de que, mais adiante, o público se recorde daquilo, a 

partir de pistas e referências que criam lanços e identificação com o espectador.  

Com base no que Mittel (2005) propõe como modelo de narrativa complexa, Once 

Upon a Time pode ser considerado um bom exemplar, apresentando características tanto no 

plano da produção como no da circulação e do consumo: interação das comunidades de fãs – 

principalmente aquelas possíveis graças aos avanços tecnológicos; possibilidade de acesso em 

diversas plataformas, como canais streaming, DVDs e downloads; condução híbrida da seria-

lidade, em que a história de cada temporada é divida em duas partes, com conflitos que se 

resolvem no final de cada um delas, porém com a manutenção de problemas resolvidos em 



26 
 

cada episódio, o chamado “monstro da semana” (ALLRATH, 2005). 

É importante salientar que OUAT é transmitido via televisão aberta, no canal ABC e, 

por isso, alguns riscos são evitados, o que contribui para que alguns aspectos do seu formato, 

estilo de linguagem e da própria narrativa mantenham um padrão mais convencional. Ainda 

assim, vale destacar estratégias como a adotada na 7ª temporada, que reinicia a sua história – 

com o primeiro arco exibido no segundo semestre de 2017 – partindo do mesmo plot do pri-

meiro ano, mas levando o espectador a acompanhar a vida de Henry, agora adulto, e as tenta-

tivas de sua filha em fazê-lo crer na magia, a fim de quebrar a maldição de uma bruxa, exata-

mente como o próprio Henry fez, anteriormente, em relação à sua mãe, Emma Swan. 

Dessa forma, OUAT apresenta, em sua estrutura e forma de narrar, aspectos próprios 

das narrativas televisivas desenvolvidas a partir dos anos 1990, e que Mittel (2005) vai identi-

ficar como fatores que conferiram maior complexidade a esse tipo de programa – são caracte-

rísticas como o storytelling, a multiplicidade e hibridez dos gêneros, a interação do público 

espectador na internet e nas mídias sociais, assinaladas pelo autor como elementos que afeta-

ram as produções e a forma de consumi-las. Do ponto de vista da recepção, essas alterações 

no modo de fazer séries tornaram as paixões do espectador mais abertas, com a emergência de 

mais ferramentas de comunicação com outros espectadores e também com os realizadores dos 

seriados.  

Um entendimento maior das questões relativas ao público fã de Once Upon a Time – 

interesse particular deste trabalho – passa necessariamente pela compreensão do contexto no 

qual a série se insere, bem como do contexto geral dos estudos da recepção, como primeiro 

passo para abordar configurações específicas da recepção dos espectadores de OUAT. 

 

 

1.3 ESTUDOS SOBRE RECEPÇÃO 

 

A Teoria da Recepção, também chamada de Estética da Recepção, tem como marco 

inicial a conferência de Hans Robert Jauss, na Universidade de Constança, Alemanha, em 

1967. Os pesquisadores do campo acreditavam que a leitura não era um processo passivo e 

que, para a compreensão de uma obra, era necessário debruçar-se não apenas sobre ela, mas 

também sobre seu público e o contexto no qual ela estava inserida. 

A abordagem teórica dessa proposta é a de que o texto vai além das palavras nele es-

critas. Wolfgang Iser (1996, p.123) reflete sobre a questão das interpretações e sobre a tradi-

ção de se investigarem as intenções do autor como forma de validar tais interpretações. Para 
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Iser (1996), ainda que fosse possível acessar tais intenções, estas poderiam ser tolas e de pou-

ca validade; por sua vez, interpretações direcionadas apenas à obra acabam renunciando a 

questões como: conhecimento do período no qual a obra foi realizada, a historicidade do ma-

terial produzido, características da sociedade da época, como a obra foi recebida e como, no 

presente, ela chega aos leitores. 

Jauss (2002) acreditava que os estudos de recepção tinham como efeito transformar 

não somente o procedimento de avaliação de uma obra, como acrescentar uma enorme quali-

dade ao resultado desse trabalho. Para ele, as críticas passariam a produzir conteúdos únicos e 

seriam academicamente duradouros, podendo colaborar com a pesquisa sobre a literatura por 

muitos anos conseguintes. 

 

A diferença fenomenológica entre compreensão e discernimento, entre a ex-

periência primária e o ato da reflexão, com que a consciência se volta para a 

significação e para a constituição de sua experiência, retorna, pela recepção 

dos textos e os objetos dos textos e dos objetos estéticos, como diferenciação 

entre o ato de recepção dos textos e dos objetos estéticos, como diferencia-

ção entre o ato de recepção e o de interpretação do significado de uma obra; 

menos ainda, pela reconstrução da intenção de seu autor. A experiência pri-

mária de uma obra de arte realiza-se na sintonia com (Einstellung auf) seu 

efeito estético, isto é, na compreensão fruidora e na fruição compreensiva. 

(JAUSS, 2002, p.69). 

 

O que Jauss afirma em seu texto é que há um caminho pregresso realizado pelo públi-

co, com as referências anteriores e o processo de fruição, e esse processo está agregado à in-

terpretação que esse público terá ao consumir uma obra de arte ou um produto midiático. O 

autor explica ainda que, no processo que acontece durante a leitura – o que também pode ser 

levado em consideração também quando se fala no audiovisual ou nas obras de artes em geral 

– o indivíduo recebe e interpreta uma obra a partir da sua construção social, econômica, enfim 

do referencial que ele tem da realidade, suas experiências com/no mundo.   

No caso dos fãs de OUAT estudados na presente dissertação, o ato de torcer por algum 

casal entraria nessa equação. O que eles enxergam em cada cena e extraem dela está muito 

relacionado não só com olhar para o par romântico de que gostam, mas também as preferên-

cias individuais dentro de um grupo de fãs. O ato de shippar abrange a projeção de expectati-

vas, desejos, ideais etc. em relação a determinados personagens e, simultaneamente, a troca de 

experiências, convergentes ou dissonantes, no interior da comunidade. 

Ainda refletindo sobre essas possibilidades de se encarar a recepção de um público, a-

lém do trabalho de Jauss, é possível acionar os estudos de Wolfgang Iser, denominados como 

Teoria do Efeito Estético. De acordo com Borba (2003), o autor defendia que a realidade da 
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literatura se manifesta a partir de um repertório de estratégias e a partir da linguagem. Esta faz 

com que o público seja capaz de se comunicar com o texto, não sendo um mero decodificador 

de informações. 

A proposta de Iser (1996) era justamente essa busca da compreensão do que foi escri-

to, sabendo, no entanto, da impossibilidade para o público de captar a intenção de cada pala-

vra em um texto. Além disso, quanto maior a complexidade da obra, maior a dificuldade de 

descoberta da intencionalidade de um escritor. Ainda assim, o leitor ideal teria a capacidade 

de desvendar o máximo possível do que lhe foi oferecido. 

As ideias propagadas pelos estudos de recepção, que começaram a ganhar forma prin-

cipalmente graças às obras de estudiosos como Hans Robert Jauss e Wolfgang Iser, firmaram 

a noção de um público participativo e ativo dentro do processo de interação com a obra. Ana-

lisando os pressupostos criados pelos teóricos da recepção e o contexto do objeto de estudo da 

presente dissertação, é possível notar, a partir dos fãs de Once Upon a Time, como o público 

negocia com a informação recebida, processando-a a partir de seus desejos, referências e ideo-

logias. O embate vivido pelas comunidades que acompanham fielmente a série – e que será 

exposto neste trabalho – vem justamente da capacidade do espectador não apenas em entender 

o conteúdo que lhe foi exposto a partir de sua trajetória pregressa, mas também da forma co-

mo ele ressignifica o material que consome. 

Jauss (2002) acredita que não existe um ponto zero, no qual o receptor estaria livre de 

informações anteriores. Refletindo-se sobre OUAT, é possível notar alguns elementos que 

tornam esse argumento plausível. O seriado é uma releitura de contos de fadas populares, co-

mo Cinderela, Branca de Neve e Chapeuzinho Vermelho. Além disso, a trama aborda elemen-

tos como o amor e a família, tendo como mote a ideia de que o amor verdadeiro é mágico, 

sendo capaz de vencer qualquer desafio. Certamente, indivíduos que começam a assistir à 

série irão recordar as histórias que ouviram na infância e já têm concepções prévias acerca das 

relações amorosas e familiares. 

Indo mais além, pensando sobre os espectadores fãs, eles estabelecem uma conexão e 

uma aproximação com a narrativa e o que está relacionado a ela. Surgem aí outras questões 

que apenas quem consome o produto com afinco poderia vir a estabelecer, tais como conhecer 

o percurso de dada personagem, se essa é a figura preferida ou não dos indivíduos ou grupos, 

o gênero de preferência ou qualquer detalhe geral que se torna específico quando se mantém 

uma proximidade com algum conteúdo. 

O fato de existirem torcidas para casais que criaram comunidades tão fortes dentro dos 

grupos de fãs de OUAT é uma especificidade que, conforme o ponto de vista da estética da 
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recepção, pode vir a ser uma das interferências que modificam a forma como o consumidor fã 

interpreta aquilo a que assiste. Entender e refletir sobre as tensões causadas por essas distin-

ções dentro dessa comunidade é o ponto central deste trabalho.  

 

 

1.4 RECEPÇÃO DOS PRODUTOS MIDIÁTICOS CONTEMPORÂNEOS 

 

 

Na direção desses estudos, quais seriam os elementos da recepção de indivíduos con-

sumidores de produções televisivas, mais especificamente das narrativas seriadas? Como já 

citado anteriormente, os seriados passaram por transformações em suas narrativas, principal-

mente a partir da década de 1990. Pari passu, ocorriam inovações tecnológicas que também 

mudaram os modos a partir dos quais o público também alterou sua forma de enxergar essas 

produções e de interagir com elas. Atualmente, a relação dos consumidores com os produtos 

midiáticos é acompanhada de uma série de ferramentas que contribuem para a maior interação 

desses indivíduos com essas produções. 

De acordo com Dalmonte (2015), esse cruzamento entre os produtos televisivos e as 

novas mídias trazem algumas transformações, tais como o rompimento da temporalidade do 

consumo. Anteriormente, os idealizadores escolhiam quando o público teria contato com os 

materiais a serem exibidos. Na contemporaneidade, o público pode escolher quando vai ter 

contato com uma produção audiovisual, diante da oferta de diversas formas de contato com 

ela, seja por download, gravação da televisão a cabo, canais streaming ou a própria compra de 

blu-rays. 

Outro fator destacado por Dalmonte (2015) é o poder de divulgação dado aos indiví-

duos consumidores, bem como esse processo que Jenkins, Ford e Green (2013) vão chamar de 

espalhamento midiático
15

. Esse espalhamento permite um consumo em múltiplos níveis, em 

diversas plataformas, chegando a dissipar o controle dos produtores inicias da informação. 

Para Dalmonte: 

 

Os produtos midiáticos passam a convocar novas audiências interativas, que 

consomem de formas variadas e produzem distintos percursos a partir das 

formas de consumo. Na perspectiva do discurso, ou materialização dos sen-

tidos, todas as partes (dispersas) constituem essa textualidade paratextual. 

Importa, atualmente, pensar nessa audiência de segunda natureza, integrando 
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 Em inglês Spreadble Media 
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públicos e produtos numa temporalidade estendida. (DALMONTE, 2015, 

p.101). 

 

Esse percurso espalhado confere aos produtos, além de sua existência oficial, todo um 

universo de interações que ocorrem simultaneamente e precisam ser atentamente observadas.  

 

 

1.5 GÊNEROS TELEVISIVOS E RECEPÇÃO
16

 

 

Para compreender os elementos que marcam os grupos de fãs organizados, com a a-

tenção no comportamento dos espectadores assíduos de Once Upon a Time, voltamo-nos para 

o entendimento de onde surgiu a ideia das transformações que ocorrem na recepção quando o 

assunto é a torcida por casais. Para tanto, tomamos como ponto inicial as reflexões teóricas 

propostas por Daniel Dayan na obra Em Busca do Público (1997), uma das referências básicas 

da presente dissertação. 

Na obra, Dayan (1997) organizou uma série de textos sobre a relação do espectador 

com as produções realizadas pela televisão. No capítulo 2 da obra, intitulado “A escuta do 

público” (assinado por vários autores), são discutidos alguns pontos de vista de teóricos sobre 

a recepção e os gêneros televisivos. A pergunta que circunda os textos é se existe uma dife-

rença no olhar das pessoas para a programação da TV dentro da variação das categorias tele-

visivas. O autor defende a existência de distinções dentro dos públicos. Além disso, para Da-

yan (1997), é necessário não apenas falar de um espectador de TV, de modo geral, mas pensar 

nos gêneros televisivos e no que eles causam no espectador. Assim, são definidas algumas 

particularidades para analisar o que o autor chama de “espectador múltiplo e variante”. Para 

fundamentar sua proposta, Dayan divide em quatro tópicos fundamentais questões que ocor-

rem entre a emissão e a recepção: i) a criatividade do público; ii) a noção de gênero televisivo; 

iii) a diversidade das leituras; e iv) a maneira como os indivíduos se relacionam e se envol-

vem com aquele produto: “Corresponde então a cada gênero televisivo construir a imagem de 

certo público e, através dela, certa forma de experiência coletiva” (DAYAN, 1997, p.130)
17

. 

Mais especificamente, para falar de tais distinções, ele estabelece quatro termos que, 

associados a esses tópicos fundamentais, ajudam a refletir e entender a recepção do público a 

partir dos gêneros da TV. O primeiro é a descontinuidade entre emissão e recepção junto com 

                                                           
16

 A série Once Upon a Time, objeto de estudo da presente dissertação, é uma produção norte-americana. Desta 

forma, optamos por utilizar, principalmente, autores estrangeiros.  
17

 Corresponde entonces a cada género construir la imagem de um cierto público, y, a através de ella, uma cierta 

forma de experiencia coletiva (DAYAN, 1997, p. 130. Tradução nossa).  
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a criatividade do espectador; algo é exibido e transmitido, o espectador recebe aquilo e vai 

interpretá-lo da maneira que melhor lhe cabe, a partir de suas referências anteriores e desejos. 

O segundo é a importância da noção de gênero televisivo; antes de compreender como fun-

ciona a relação do espectador com esse tipo de produção, cabe ao pesquisador se debruçar 

sobre as categorias que classificam os programas transmitidos na televisão, como foi visto e 

discutido no primeiro tópico deste capítulo. O terceiro aborda a questão de como a diversida-

de dessas leituras refletem o público; quando há a noção sobre as características presentes em 

cada estilo de programação, fica mais clara a compreensão de que não há como reagir da 

mesma forma diante de todos os conteúdos por eles consumidos. Por fim, a quarta questão 

posta por Dayan é a compreensão da natureza desse envolvimento dos espectadores, como ele 

funciona e quais as suas características. 

Como funciona o engajamento do público com cada tipo de programa oferecido pela 

televisão? Essa pergunta ronda o capítulo dois de Em busca do Público (1997). Por essa ra-

zão, são trazidos exemplos ao longo do texto, abordando estudos de recepção realizados com 

múltiplos gêneros, como o telejornalismo, as séries ficcionais e o game show. No entanto, 

cabe na presente dissertação inserir brevemente algumas das teorias colocadas em “A escuta 

do público (1997)” para dar o start necessário para a discussão sobre o nosso objeto de estu-

do.  

Além de Dayan, John Corner (1997, p.136) também critica fortemente a ideia do es-

pectador passivo da hipótese da influência, uma noção inspirada em princípios marxistas, que 

dizia existir uma reprodução ideológica do espectador a partir dos produtos que este consumi-

a. Porém, para o autor, os estudos de recepção chegam para entender o público como sujeito 

ativo e participativo e não mais como uma massa amorfa. Além disso, Corner encaminha-se 

para a hipótese de que há uma ligação entre as formas televisivas e a elaboração cultural e 

discursiva do sentido. 

Para explicar essas distinções entre os públicos, Corner (1997, p.136) propõe uma  

comparação entre o seriado e o telejornalismo. Para ele, enquanto este último tem, teorica-

mente, um caráter mais informativo, o seriado permite um jogo interpretativo mais amplo, o 

que acaba por conferir ao espectador um papel mais importante na narrativa ficcional seriada. 

A partir dessa afirmação, o autor elenca vários fatores que mudam na recepção e podem ser 

postos com base nessa comparação: a) a organização do sentido; b) a interação e o jogo dis-

cursivo que muda a partir do gênero – ou seja, esse efeito de criação de sentido formado na 

cabeça do espectador televisivo não pode ser encontrado porque ele não é único; e c) a situa-

ção na qual se encontra o espectador (espera, atenção, cognição, afeto...). 
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Para fomentar o debate, Corner (1997, p.142) assinala a sua crença na diferença entre 

criação de sentido e ressignificação de conteúdo. Por essa razão, a recepção dos telejornais 

não seria igual à das séries ficcionais, pois, de acordo com o autor, há uma criação de algo 

imaginário nas narrativas seriadas. As discussões feitas por Dayan e Corner estão presentes 

neste capítulo com o objetivo de abrir caminho para a hipótese de que há distinções na inter-

pretação dos públicos à medida em que são inseridos contextos específicos. O gênero televisi-

vo é um ponto de partida e as questões que foram postas por esses autores foram trabalhadas e 

mostradas no sentido de iniciar tal reflexão.  

A partir de tais considerações, o capítulo 2 de Em busca do Público avança na apre-

sentação do que está por vir, que se baseia justamente na ideia de que a noção de gênero tele-

visivo é o que pauta as distinções do espectador e, por isso, cada tópico de “A escuta do pú-

blico” aborda uma categoria televisiva diferente, a exemplo do tópico 5, de Tamar Liebes e 

Elihu Katz (1997, p.144), que traz uma pesquisa realizada com uma parte do público do seria-

do Dallas (1978-1991), considerando espectadores de diversas localidades do mundo, como 

Estados Unidos, Japão e Israel, além de suas realidades e níveis de conhecimento. 

Os autores, através da pesquisa de recepção junto a esses espectadores, observaram al-

gumas características que se destacaram. Uma delas é que as respostas mais satisfatórias vi-

nham dos ocidentais, principalmente dos estadunidenses. Liebes e Katz (1997) explicam que 

isso ocorre devido à proximidade com a realidade posta na série (Dallas é também o nome de 

uma cidade dos Estados Unidos, localizada no Texas). Para Liebes e Katz (2007), essa obser-

vação realizada durante a pesquisa de recepção dos pesquisadores comprova as diferentes 

formas de o espectador receber um conteúdo passado na TV. 

Esse fato remete novamente à importância da identificação do público com os produ-

tos que lhe são oferecidos. Para O’Donnell (2007), o espectador responde melhor às temáticas 

mais próximas de seu cotidiano, de sua cultura e das convenções que lhes são familiares: “Es-

pectadores orientam suas reações para o que veem a partir das expectativas geradas pelos seus 

conhecimentos anteriores e da experiência que possuem com o gênero” (O’DONNELL, 2007, 

p.97). 

No caso do seriado Once Upon a Time, há uma constante participação do espectador, 

que procura entender os fatos da história e desvendar os próximos acontecimentos, principal-

mente em redes sociais como o Twitter e o Facebook. Enquanto as personagens principais 

travam batalhas para alcançar seus finais felizes, o público vibra e discute quais são os melho-

res caminhos que elas devem percorrer – os dados sobre a audiência da série, principalmente 

dos fãs, é riquíssimo e será melhor discutido posteriormente. 
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Para além das possíveis reações do espectador, como ele interage a partir desses gêne-

ros? Para Peter Dahlgran (1997) existem algumas searas nas quais acontecem tais interações, 

o que ele define como “microesferas públicas” (MEP), as quais são identificadas como “es-

pontâneas” e “estruturadas”. As primeiras se dão no âmbito do cotidiano e surgem a partir de 

conversas e reuniões mais espontâneas, situadas em locais mais familiares, domésticos ou de 

lazer. As MEP estruturadas constituem o oposto disso, aparecendo em contextos mais for-

mais, dentro de instituições. A naturalidade aqui é menor, pois geralmente as pessoas estão 

menos à vontade em um local menos familiar. A escolha do lugar cabe ao pesquisador. Ao se 

pensar na interação do público em um contexto mais recente, poderíamos situar as mídias 

sociais, como Tumblr, Twitter e Instagram na lógica das MEP espontâneas, enquanto páginas 

profissionais e e-mails menos pessoais estariam na segunda categoria.  

As discussões dos autores durante este capítulo fomentam a ideia de que os gêneros te-

levisivos são diversos, o que coloca em suspensão a ideia de que o público que assiste à tele-

visão possa ser visto como único ou homogêneo. Pensando nos conceitos tratados por Daniel 

Dayan (1997) e na análise de Jason Mittel (2006) sobre as narrativas complexas e inovações 

tecnológicas – como os canais streamings e a explosão das redes sociais – a próxima e última 

subseção deste capítulo tem como premissa a ideia de que se o gênero em si já modifica a 

recepção do espectador, há distinções entre o público comum e o fã e, ainda mais especifica-

mente, existem formas peculiares de recepção para o espectador shipper
18

.  

 

 

1.6 O ATO DE SHIPPAR COMO INSTÂNCIA DA RECEPÇÃO 

 

 

Quando os autores de “A escuta do público” (1997) falam sobre a recepção dos espec-

tadores de televisão, eles trazem um referencial teórico no início do texto e depois um caso 

específico, uma análise que demonstra, através de dados sobre um determinado público, que 

dentro daquele gênero televiso – seja telejornalismo, narrativas seriadas ficcionais, programas 

políticos etc. –, as pessoas vão receber aquele conteúdo de forma distinta: “Corresponde então 

a cada gênero televisivo construir a imagem de certo público e, através dela, uma certa forma 

                                                           
18

 Parte do público fã que torce por casais românticos ou não. O termo vem de ship, abreviação para “relaciona-

mento” (relationship, em inglês. O shipper é aquele que torce para um casal. 
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de experiência coletiva” (1997, p.130)
19

. 

 A partir dos caminhos traçados nessa obra (DAYAN, 1997), acerca da hipótese do au-

tor sobre o gênero televisivo como modificar da recepção do público, o presente trabalho visa 

investigar a interpretação dos fãs da série Once Upon a Time que torcem para dois pares ro-

mânticos opositores. A utilização de tal hipótese, aqui, é produtiva para a compreensão de um 

suposto caminho que seguiria esta lógica: se há uma diferença na maneira como o espectador 

recebe a programação da TV a depender de seu estilo, o fato de ser fã e participar das disputas 

de sentido pautadas em seus desejos gera outras distinções em suas recepções.  

A escolha de tal programa não é arbitrária. Once Upon a Time é uma série que tem 

como tema central o amor. Ele é a chave para todos os conflitos e salva todas as personagens 

em qualquer tipo de situação ou as condena para a derrocada quando não são amadas ou não 

conseguem amar. As torcidas pela formação dos pares e pelo final feliz entre eles geram deba-

tes e polêmicas que vão além da série e tomam conta das redes sociais em disputas interpreta-

tivas distintas. 

Conforme dados disponibilizados pela ABC, emissora que transmite o programa, a sé-

rie alcançou, em sua quarta temporada, a marca dos onze milhões de espectadores. Parte con-

siderável desse público já atuava nas redes sociais, trocando mensagens sobre o seriado, deba-

tendo os episódios ou compartilhando produções inspiradas na série, como fanfics, fanarts, 

manips e fanvídeos
20

 (PONTES; SANTOS, 2016). 

Pensando nas particularidades e nos níveis que uma recepção pode ter, seguindo a li-

nha de pensamento das distinções causadas pelos gêneros televisivos até chegar ao ato de tor-

cer por um casal, é possível identificar diferentes respostas do espectador. Após essas com-

preensões, a questão das disputas interpretativas dos torcedores de Captain Swan e Swan 

Queen, será debatida com mais clareza, buscando entender até que ponto pode chegar as es-

pecificidades de recepção por parte do público, com especial atenção para os shippers, objeto 

desta investigação.  

 

                                                           
19

 Corresponde entonces a cada género construir la imagem de um cierto público, y, a através de ella, uma cierta 

forma de experiencia coletiva (DAYA, 1997, p.130). 
20

 Produtos criados pelos fãs a partir da narrativa original, como ficções (fanfics); desenhos ou outras obras de 

arte (fanarts); fotografias manipuladas de personagens ou situações da série (manips) e vídeos (fanvideos). Ver 

mais em Glossário.  
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2 OS SHIPPERS DE ONCE UPON A TIME COMO COMUNIDADES INTERPRETA-

TIVAS NA CONTEMPORANEIDADE 

 

 

A teoria de que o gênero televisivo afeta a recepção do espectador é o norte desta pes-

quisa, conformando um ponto de partida para fundamentar a tese de que o ato de torcer para 

um casal em uma narrativa ficcional modifica a forma como o público analisa a história e cria 

ideias distintas sobre ela, para além do conteúdo original. Essas interpretações, conforme de-

fendemos aqui, acabam gerando disputas de sentido. A escolha da série Once Upon a Time se 

deu pela observação do comportamento dos fãs do seriado nas redes sociais. Para a compreen-

são desse fenômeno acreditamos ser necessário o entendimento de algumas questões teóricas, 

as quais serão expostas no presente capítulo. 

 

 

2.1 O FENÔMENO 

 

 

O poder do público de se conectar com personagens ficcionais não é uma novidade. 

Porém, no cenário contemporâneo, profundamente alterado pelas tecnologias da informação, 

algumas questões intensificam a interação dos fãs com seu(s) produto(s) de preferência, a tal 

ponto que geram novos comportamentos e, no limite, novos produtos, como os fanvideos/fan 

films, por exemplo, um tipo de mídia já bastante reconhecido na internet, como espaço para 

manifestação de artistas que também são fãs de um filme ou série.  

Dessa forma, o primeiro ponto a se destacar são as transformações nos modos de se 

comunicar e consumir. As novas plataformas e as mudanças no processo de disseminação da 

informação vêm fortalecendo distintas maneiras de se consumir os produtos midiáticos e po-

pularizando produções como as narrativas seriadas televisivas. 

De acordo com uma pesquisa realizada pela Revista Galileu (2017, p.21), em 2016 fo-

ram lançadas 455 produções, trazendo um aumento de 71% na quantidade de seriados realiza-

dos nos Estados Unidos. Ainda de acordo com a publicação, a Netflix ocuparia o lugar de ca-

nal com mais espectadores por séries. Com a expansão dos canais streamings e a explosão das 

redes sociais, a interação do público cresce, toma proporções e rumos inesperados. A partir do 

conceito de Ford, Green e Jenkins (2013) de “mídia espalhável”, nota-se um poder relativo 

dado ao público. Paira, nesse “espalhamento”, a sensação de um espectador que tem sua voz 
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escutada e suas produções próprias vistas por outras pessoas.  

Há, assim, espaço para a resposta mais clara e rápida da recepção. As pessoas têm a 

chance de conhecer, de maneira mais ampla, indivíduos que consomem e pensam de forma 

semelhante, assim como debater opiniões divergentes sobre determinados produtos. Existe a 

possibilidade maior de troca de informações, conversas e materiais, através das ferramentas e 

aplicativos oferecidos pelas tecnologias contemporâneas.  

O que anteriormente ocorria como um processo de mão única se converte em cami-

nhos múltiplos, vindo de diversos formatos e estilos. Para Dalmonte, (2015) existem alguns 

elementos-chave que marcam essa transformação. O primeiro seria a perda do controle sob os 

horários e locais de transmissão. Na contemporaneidade, o espectador pode escolher onde, 

quando e como vai assistir a um programa, não precisando mais esperar, por exemplo, para 

estar em frente da televisão em um dia e momento exatos, sob pena de perder um programa 

ou episódio que queira acompanhar. O segundo elemento destacado pelo autor é a importân-

cia que os consumidores ganharam no que se refere à divulgação dos produtos midiáticos. A 

vontade de agregar seguidores e que eles interajam com o conteúdo postado nas redes sociais 

mostra a necessidade dos produtores e empresas de encontrar um público ativo e participativo. 

O último aspecto, e o que mais se aproxima da temática deste trabalho, é o da lógica de “espa-

lhamento”
21

 com uma interferência na produção que será consumida. Para Dalmonte: 

 

Cada vez mais os produtos são idealizados para essa nova forma ‘barulhenta’ 

de consumir, pois interessa que sejam consumidos em vários níveis – síncro-

na e assincronamente. Como ressaltam Jenkins, Ford e Green (2013), os 

produtos midiáticos passam a ser concebidos segundo a lógica do ‘espalha-

mento’ midiático. (2015, p. 101) 

 

Esse “barulho” ao qual o autor se refere diz respeito às interações, discussões, envios e 

postagens de materiais e links. Há, circulando nos meios digitais, uma gama infinita de conte-

údo que é acessado e divulgado o tempo inteiro. Essa possibilidade aproxima o público dos 

produtos midiáticos e das comunidades que interagem com eles. Mas a interação e a união, 

fortalecida pelos meios digitais, podem atravessar a fronteira cibernética, criando laços afeti-

vos duradouros e até mesmo amorosos. Um dos casos mais populares dentro do grupo de fãs 
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 Media espalhável ou propagável é um conceito retirado do livro Cultura da Conexão (2016) e criado pelos 

autores Jenkins, Ford e Green. Eles afirmam que as inovações tecnológicas e a possibilidade de escuta da voz do 

público de forma mais ampla fizeram com que as informações fugissem do controle dos criadores oficiais de 

conteúdo e dessem também esse poder de realização para o espectador. 
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de Once Upon a Time é a história de duas meninas, Emma e Tilda, que faziam cosplay
22

 das 

personagens Emma Swan e Regina Mills, respectivamente. Elas se conheceram em uma con-

venção de fãs e se aproximaram, a partir dali, iniciando um namoro. As meninas ficaram al-

tamente populares nas redes sociais
23

, postando vídeos e fotos trajando roupas parecidas com 

as das personagens principais.  

Em abril de 2017, a fama do casal cresceu ainda mais quando Tilda pediu a cosplayer 

Emma em casamento em uma convenção de fãs, na presença de uma das protagonistas do 

seriado, Lana Parrilla (que interpreta Regina Mills). O vídeo do acontecimento se espalhou 

rapidamente e emocionou tanto o fandom
24

 quanto a artista, que chorou na frente do público. 

A relação estabelecida entre os membros do público fã de OUAT ganhou força com a disse-

minação da informação, pelas redes sociais, como o Facebook, por exemplo. A ferramenta 

garantiu que as seguidoras das jovens cosplayers pudessem ter acesso ao acontecimento em 

qualquer lugar do mundo. 

No caso do seriado Once Upon a Time, a observação dos grupos de Facebook e as pu-

blicação no Twitter permitem perceber que o espectador fã se conecta com as ligações afeti-

vas estabelecidas pelas personagens da narrativa, o que será abordado nos próximos capítulos. 

A série foca em romance e no amor familiar. Esses laços chamam mais atenção do público do 

que as próprias cenas de ação e aventura – pode-se inclusive notar que não há um investimen-

to financeiro forte da produção nos recursos técnicos visuais
25

. O foco de OUAT são as emo-

ções, as relações humanas, a redenção de vilões e a possível maldade dentro dos corações dos 

mocinhos. Esses fatores contribuem para que o olhar do fandom seja mais generoso com a 

técnica e mais focado nos pares românticos e conflitos de família. 

Através desses comportamentos observados na análise dos fãs de OUAT, a importân-

cia de se pesquisar esse universo ganha fundamento, o que dá relevância à presente disserta-

ção. Esses fenômenos da contemporaneidade, como o “espalhamento” e a formação de comu-

nidades de fãs, estão em constante transformação e adquirem cada vez mais espaço no univer-

so que circunda as produções midiáticas. 
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 O termo é uma abreviação da expressão em inglês costume play (algo como a “representação, a caráter, de um 

personagem”, em tradução livre). Trata-se de uma atividade em que uma pessoa (o cosplayer) se transforma em 

um personagem a partir da reprodução de indumentária, maquiagem, cabelo, acessórios etc. 
23

 No instagram a dupla acumula, em seu perfil único, 13 mil seguidores e 7 mil no Twitter. 
24

 Grupos de fãs. 
25

 Com exceção da quarta temporada, arco A, período em que a Disney, proprietária da emissora ABC, investiu 

uma quantia maior em efeitos especiais, pois o foco da trama foi para as personagens do filme Frozen – Uma 

Aventura Congelante. Como a animação ainda está em voga, com previsão de uma sequência da franquia para 

2019, a empresa optou por aumentar o orçamento de Once Upon a Time para que os recursos visuais fossem 

melhores e não baixassem a reputação do filme Frozen. 
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O público geral pode ter essa sensação de maior espaço dentro dos grupos e páginas da 

internet. Para além desse fator, o fã também ganha plataformas digitais para escrever e criar 

seus materiais, como as  fan fics e fan arts por exemplo. Sites como Nyah e FanFction.net
26

 

são lugares que dão ao usuário a possibilidade de escrever textos ficcionais voltados para o 

universo de produtos midiáticos como séries, filmes e animes. Além disso, aplicativos de edi-

ção de fotos e vídeos também fomentam a criação desse consumidor mais ativo.  

Antes das possibilidades trazidas pela internet, de acordo com Jason Mittel (2006), a 

TV mantinha, em seu início, uma programação mais restrita e com horários limitados. A partir 

dos anos 1990, com a ascensão da televisão a cabo, um número crescente de produções nas 

emissoras abertas e uma quantidade maior de reprises ajudaram muito a aumentar as possibi-

lidades e o consumo do público. Conforme já assinalado, a popularização de suportes como o 

DVD também contribuiu consideravelmente para um maior acesso do público aos produtos 

audiovisuais. Segundo Mittel: 

 

Enquanto muitos programas complexos como Firefly, Boomtown, Wonder-

falls, e mais recente inovação, My So-Called Life nunca tiveram o tempo pa-

ra firmar um público cativo, todos eles, tendo uma vida curta, surgiram em 

DVD na medida em que seus fãs dedicados adotaram a possibilidade de co-

lecionar televisão nesse novo formato, um ramo que a indústria midiática an-

seia por capitalizar através da criação de programas com um nível máximo 

de reassistência (rewatchability). (MITTEL, 2006, p.33) 

 

Pra além da interação do público com o aparelho de televisão em si, o autor destaca 

também os avanços tecnológicos relacionados à internet e as transformações na interação por 

ela causada, permitindo a criação do que ele chama de “inteligência coletiva” na busca por 

informações, interpretações e debates acerca das narrativas (MITTEL, 2006). 

Nesse universo da internet e da comunidade de fãs, no qual reina a pluralidade de opi-

niões, desejos e gostos, as nomenclaturas e gírias próprias tornam-se uma importante forma de 

autodefinição, organizando a existência pública dessas comunidades. Shipper, canon, fanon, 

fandom, otp, end game
27

 etc. são termos que podem parecer um pouco estranhos para quem os 

escuta pela primeira vez, mas se referem a um universo com um lugar próprio, habitado por 

particularidades que une essas comunidades de fãs, agrega-as e cria para elas um ambiente 

peculiar de interação. 
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 Acessíveis a partir dos URLs <https://fanfiction.com.br> e <https://www.fanfiction.net>, respectivamente. 

Acessos em: 23 dez. 2017. 
27

 O termo canon se refere a algo que aconteceu na trama (de cânone) e fanon a algo que os fãs desejam que se 

torne fato em uma narrativa, mas ainda não ocorreu; otp (do inglês one true pairing) diz respeito a um par verda-

deiro dentro da história; end game é utilizado para falar de um ship que terminou junto na história. 
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Quando se deseja falar sobre uma comunidade que não só nutre uma paixão forte por 

uma obra, mas também se dedica a interagir com o universo relacionado ao objeto de admira-

ção, seja um artista ou uma personagem, o nome que se dá é fandom. A palavra vem do inglês 

e é uma junção de fan e kingdom, que quer dizer “reino de fãs” em português. A esse respeito, 

é curioso observar como existem particularidades em cada grupo diferente. Paira na opinião 

comum e distanciada desse ambiente uma ideia homogeneizante acerca desses grupos. No 

entanto, existem formas e estruturas próprias em cada ambiente – um torcedor de esportes, 

por exemplo, certamente não terá as mesmas prioridades de quem segue seu rockstar favorito. 

Além disso, a própria diferença entre admirar algo ou alguém e ser fã é limitada por uma linha 

tênue que requer uma observação comportamental mais acurada. 

De acordo com Hills (2002), admirar algo não faz de alguém um fã. É justamente a 

forma como essa pessoa consome um conteúdo, seu comportamento e seus hábitos que vão 

colocá-la nessa ou naquela categoria. Além disso, esses grupos não são massas amorfas – ca-

da aglomeração têm características distintas, a partir das quais acontecem interações e manei-

ras diferentes de agir. Rezende e Nicolau (2014), explicam que há uma complexidade na for-

ma de interação desses grupos, que lidam com seu objeto de admiração de maneiras diferen-

tes, a depender da forma e do tempo nele investido. Dessa forma: 

 

Os fandoms são formados por afiliações voluntárias e temporárias, através de 

investimento emocional e esforço intelectual. Porém existem várias caracte-

rísticas que diferenciam cada fã, como por exemplo, níveis de participação, 

graus de influência, preferências e objetivos. Cada um com suas próprias 

motivações e peculiaridades. Não se pode pensar neste público como um 

bloco homogêneo de interesses e comportamento. (REZENDE; NICOLAU, 

2014, p.5) 

 

No fandom de Once Upon a Time, por exemplo, existem alguns fãs que são mais ati-

vos e mobilizam os outros a se unirem. Eles são aqueles que escrevem fan fics, desenvolvem 

teorias sobre o futuro dos casais e dos conflitos da série, levantam as hashtags para lutarem 

por algo que desejam ver em OUAT e promovem eventos, como festas e encontros. 
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Figura 2 - Evento no Facebook da festa do shippers de Swan Queen 

 
Fonte: Print da página no Facebook 

 

Mas qual seria o motivo da mobilização desses grupos e as suas interações? Em O sen-

tido do Público (2005), Jean-Pierre Esquenazi elenca algumas possibilidades para essa cone-

xão do consumidor com as produções, artistas e personagens. Um dos princípios expostos 

pelo autor fala sobre a proximidade da comunidade em questão, em relação ao produto cultu-

ado, neste encontro acaba acontecendo um encantamento e um reconhecimento. A identifica-

ção seria um dos fatores mais relevantes para o público consumir algo. 

Olhando para a comunidade que acompanha os seis anos de OUAT, as duas últimas 

teorias poderiam se encaixar mais apropriadamente, principalmente no que se refere às torci-

das por casais analisados na presente dissertação. O grupo focado no par romântico Emma 

Swan e a Rainha Má da Branca de Neve, por exemplo, declara aproximação com a dinâmica 

da dupla e se sente representado pela formação de uma família não tradicional, já que as duas 

personagens dividem a guarda de um garoto. Além disso, o fato de ser um casal – ainda que 

não canônico na narrativa – formado por duas mulheres, reforça essa aproximação. A fragili-

dade seria a falta de representatividade lésbica dentro das produções midiáticas. Os autores, 

cientes dessa afinidade de parte dos espectadores, passariam, assim, a sugestionar a formação 

de um par romântico, ainda que ele nunca aconteça de fato
28

.  

As estratégias utilizadas pelos produtores de conteúdo podem chamar a atenção do pú-

blico, agradá-lo e torná-lo fã. Porém, no ambiente da internet e das redes sociais, alguns trans-

formações ocorreram pela própria forma de participação e interação dos consumidores. Os 
                                                           
28

 Há um nome criado por comunidades de fãs para esse tipo de estratégia, o queerbaiting, cuja tradução literal 

seria “isca para gays”. Os produtores de conteúdo trariam duplas formadas por pessoas do mesmo gênero, colo-

cando-os em situações de intimidade, mas que jamais se tornam um casal de fato. Isso atrairia o consumo do 

público gay, mas não afastaria os heterossexuais mais conservadores. 
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dois elementos citados previamente neste capítulo – o conceito do que são os grupos de fãs e a 

percepção de Ford, Jenkins e Green sobre a contemporaneidade – estão vivos na comunidade 

de fãs da série Once Upon a Time. 

Os chamados Oncers estão ligados em múltiplas redes sociais e interagem fortemente 

entre si, fazendo parte do fenômeno do “espalhamento”. Em sua primeira temporada, o seria-

do alcançou uma média de 10 milhões de espectadores por episódio
29

. Ao comparar esses 

dados com os do espectador que também segue as páginas da produção nas redes sociais, é 

possível criar uma noção do número de integrantes do fandom do seriado. No Facebook, o 

perfil chega a seis milhões de seguidores, dois milhões no Twitter e um milhão no Instagram. 

Nessa onda de interatividade, o público fã se sente à vontade para expressar seus dese-

jos e opiniões acerca de todo o contexto que envolve a série. Sejam questões relacionadas aos 

episódios, aos atores ou às convenções, os espectadores criam um diálogo com os profissio-

nais envolvidos na produção. Esse diálogo dos espectadores com realizadores acerca da histó-

ria do seriado é esperado pelos produtores, visto que suas páginas nas redes sociais também 

têm a função de criar uma ponte com quem assiste, a fim de entender como está funcionando 

a recepção. Contudo, para além das iniciativas da equipe de OUAT, há um universo à parte, 

criado pelos grupos de fãs, com comunidades plurais, ações organizadas, relações e atitudes 

que escapam do controle dos realizadores. 

Primeiramente, existem as criações de materiais artísticos e ficcionais, feitos pelos fãs 

de um produto, como uma forma de expressar suas vontades, desejos e decepções a respeito 

de uma figura famosa ou uma história. As fan fictions são histórias escritas pela recepção que 

podem recontar algo do passado, mudando as situações, mas também criando situações futu-

ras para um filme, livros, série, desenho animado, telenovela ou até mesmo a vida pessoal de 

celebridades. 

Outros materiais produzidos pelos fandoms são os filkings e os fan vídeos. O primeiro 

se refere a canções, que podem ter ou não melodias originais, criadas para falar sobre uma 

narrativa ou uma personagem. O segundo, conforme já mencionado, diz respeito a uma espé-

cie de montagem, em vídeo, com cenas preferidas ou tentativas de recriação de conteúdo de 

um produto midiático. 

Por fim, existe o mais complexo de todos, os fan films. Eles seriam uma espécie de fan 

fic filmada, pois são produções audiovisuais feitas diretamente pelos fandoms, sem fins lucra-

tivos e exibidos para os próprios seguidores do conteúdo adorado. As fics são, inclusive, utili-
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 Cf. dados do canal ABC, publicados no site Adoro Cinema. Disponível em: <http://www.adorocinema.com 

/series/serie-9430/audiencias>. Acesso em: 25 out. 2017. 
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zadas como base para os seus roteiros. Conforme Pedro Curi: 

 

O limite da produção cultural dos fãs é técnica e eles sempre expressaram 

suas ideias utilizando os instrumentos e as interfaces disponíveis. Cada pro-

duto feito por fãs traz consigo suas limitações e a tecnologia foi responsável 

por diminuir essas limitações e permitir a criação de obras cada vez mais 

complexas e próximas do produto oficial (CURI, 2012, p.217) 

 

O outro polo existente nos fandoms são os relacionamentos e posicionamentos pesso-

ais criados e exibidos através de plataformas digitais, como apps e sites. Através da criação 

dessa rede de relações, eles conseguiram chamar a atenção de empresas grandes como a Fe-

dex, a Cacau Show, a Netflix e a Ponto Frio, que realizaram ações para atrair esses espectado-

res. Os fandoms atuam na perspectiva do fenômeno do “espalhamento” e, no caso dos fãs de 

Once Upon a Time, esse é um dos destaques para o pesquisador voltar seu olhar para essa 

comunidade. 

Essa interferência do espectador fã pode ocorrer de forma direta na produção, mos-

trando a força que público ganha no contexto da contemporaneidade. Um exemplo desse po-

der dos fandoms organizados é o chamado fan service – termo utilizado para denominar um 

fato que acontece numa narrativa a partir do desejo e clamor dos fãs. A origem da terminolo-

gia veio dos mangás e animes. A expressão pode também ser chamada de service cut ou ape-

nas service. 

Nem sempre, porém, essa participação é bem vista pelos produtores de conteúdo. Em 

Cultura da Convergência (2008), Henry Jenkins narra os percalços dos integrantes do fandom 

da saga Harry Potter. Na época, quando os filmes e os livros ainda estavam em lançamento, 

os fãs faziam diversas páginas na internet que recriavam o mundo do bruxo, no contexto de 

toda a fama da franquia e da relação que os jovens consumidores estabeleciam com ela. No 

entanto, grandes empresas tentavam banir blogs e fan fics dos adolescentes, demonstrando 

serem afetados de alguma forma com as ações das crianças e adolescentes fãs de Potter
30

. 

Em Once Upon a Time, a ligação dos integrantes das comunidades de fãs começa pela 

admiração deles por personagens específicas. Aqueles que se sentem conectados com a prota-

gonista, Emma Swan, foram chamados pela própria atriz que interpreta a personagem como 

Ugly Ducklings
31

. Existem também os Evil Regals (fãs de Regina) e as Hookers (fãs do Capi-
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 As tensões entre os fãs e aqueles que advogavam em favor do direito autoral ou da propriedade intelectual 

(inclusive os estúdios Warner Bros., detentores dos direitos sobre a obra) foram apelidadas de As Guerras de 

Harry Potter. Ver mais em: Jenkis (2008, p.227-269).  
31

 Ugly Dcuklings, em português “Patinhos Feios”, é uma referência ao sobrenome da protagonista 

(Swan/Cisne), em alusão ao conto de fadas O Patinho Feio.  
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tão Gancho). Porém, a subdivisão mais forte vem das torcidas para casais da série. Em 2015, 

o fandom do seriado contabilizou 160 ships (casais).  

A quantidade de pares possíveis pode despertar a curiosidade de um observador mais 

atento. A hipótese vigente na presente dissertação é de que uma característica fundamental em 

OUAT faz com que o público direcione seu olhar mais fortemente para o romance das perso-

nagens. A série tem como lema principal “o amor é mágico”, como já assinalado. Diferente-

mente de outras tramas, nela as soluções e conflitos são gerados por sentimentos e emoções 

das figuras fictícias. Em todas as temporadas, um beijo quebrou alguma maldição presente na 

narrativa. Não à toa, as teorias do fandom circulam pela seara afetiva e isso distingue o com-

portamento deles em comparação com outros fãs. 

Dentro da gama de 160 ships, alguns desses pares se tornaram mais relevantes do que 

outros na comunidade de seguidores do programa. O foco dos shippers baseia-se principal-

mente nas escolhas dos autores na manutenção do elenco dentro da série e os conflitos apre-

sentados para as duplas. Como Mittel (2006) afirma, o caminho faz-se ciclo. Os roteiristas 

criam algo, o público recebe e ressignifica e a equipe do seriado trabalha nos próximos acon-

tecimentos, com base no gosto dos espectadores. 

Entre as saídas e entradas de personagens e os conflitos estabelecidos na trama, três 

personas ficcionais se destacaram: Emma Swan, Regina Mills e Capitão Gancho. Assim, o 

destaque dentro da história e um suposto triângulo amoroso aqueciam as discussões dos fãs 

nas redes sociais. Sendo assim, dois grupos fortes acabaram surgindo na comunidade dos On-

cers: os shippers de Swan Queen e os de Captain Swan
32

. A partir das opiniões formadas pe-

los dois grupos e expostas nas redes sociais, uma tensão foi tomando corpo, criando disputas 

interpretativas a respeito do encaminhamento da história desenvolvida pelos autores do seria-

do. 

 

 

2.2 COMUNIDADES INTERPRETATIVAS 

 

 

Para uma compreensão mais clara do embate entre os shippers mais fervorosos de On-

ce Upon a Time, faz-se necessário refletir sobre a razão do comportamento desses fãs e o en-

tendimento deles em relação ao produto que tanto consomem e sobre o qual opinam. A pre-
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 Swan Queen: Emma Swan e Evil Queen/Regina Mills; Captain Swan: Emma Swan e Captain Hook/Killian 

Jones. 
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missa desta dissertação é a de que os shippers de OUAT formam comunidades interpretativas, 

noção proposta pelo teórico da literatura Stanley Fish, no artigo “Interpreting the Variorum”, 

publicado em 1976.  

De acordo com as reflexões de Fish (1992), a recepção de uma obra por parte de um 

indivíduo está diretamente ligada ao grupo de que ele faz parte. Para além de acreditar – assim 

como Hans Robert Jauss e Wolgang Iser – que o entendimento do leitor traz significado à 

obra, Fish fala em grupos de interlocutores que partilham uma mesma lógica de interpretação: 

 

(...) um texto qualquer depende não da pré-existência de significados deter-

minados ligados ao texto, mas da inserção dos interlocutores dentro de um 

mesmo sistema interpretativo e de uma mesma comunidade interpretativa. 

Isso inclui as circunstâncias, crenças e suposições que cercam a produção do 

texto. Noutros termos, a comunicação se dá dentro de situações que supõem 

uma estrutura de pressuposições e práticas relevantes com relação a objeti-

vos e propósitos pré-existentes. (FISH, 1992, p.191) 

 

Para Fish (1992), os grupos sociais seriam determinantes para a interpretação de uma 

obra. Apesar de o texto existir por si só, a partilha de valores, crenças etc. geraria uma visão 

influenciada, deslocando o significado do autor e trazendo à tona a interpretação da recepção. 

O pesquisador se contrapõe ao pensamento, muito presente na literatura até os anos 1970, que 

defendia haver apenas um olhar possível para um significado único, vindo do texto – princi-

palmente no que se refere aos críticos literários M. H. Abrams e E. D. Hirsch
33

. 

 

Concretamente, ele [Abrams] acusa cada um dos ‘Novos-Leitores’
34

 de jogar 

um jogo duplo de ‘introduzir a sua própria estratégia interpretativa quando se 

trata de ler o texto de outro, mas de confiar nas normas comuns ao tentar se 

comunicar aos seus próprios leitores os métodos de suas interpretações. (FI-

SH, 1992, p.192). 

 

 Em seu artigo “Is There a Text in the Class” Stanley Fish (1992) busca demonstrar 

justamente que existe uma capacidade de transformação em uma produção artística a partir 

dos interlocutores que têm contato com ela. O texto é uma resposta para Abrams, que critica-

va a postura dele e de seu grupo. Para isso, o autor utiliza uma questão proferida em sala de 

aula por estudante, para um docente amigo de Fish. Dessa forma, ele se dedica a argumentar 
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 Os dois autores acreditavam, de acordo com Fish (1992), que existiam significados prévios preestabelecidos 

em um texto. A discussão entre os três colegas, demonstradas no texto “Is there a text in this class?” (1992) é 

justamente pautada na visão de Abrams e Hirsch não caminhar pela via de Stanley Fish que pensava a recepção 

como parte de um pensamento coletivo, permeado de influência da comunidade na qual o indivíduo faz parte. 
34

 Título dado por Abrams para Jacques Derrida, Harold Bloom e Stanley Fish, que partilhavam de pensamentos 

semelhantes sobre a literatura e a comunicação. 



45 
 

em favor da interpretação coletiva e não do relativismo, no qual o entendimento de cada re-

ceptor seria válido e exclusivo. 

Stanley Fish (1992) propõe justamente a reflexão de que as frases proferidas por 

membros de comunidades específicas seriam inteligíveis para o leigo que não está inserido em 

um dado contexto específico. De toda forma, o pesquisador explica que a contextualização 

não está em primeiro lugar, mas faz parte da compreensão em si; sem ela, uma frase pode ser 

vista de forma mais literal ou vaga. Zilberman (1989) explica que a conceituação vem justa-

mente para explicar um entendimento coletivo de uma obra. As comunidades interpretativas 

seriam “as responsáveis pela estabilidade das interpretações. Essas comunidades estabelecem 

estratégias de interpretação que acabam por orientar a leitura mesmo de um texto ainda não 

conhecido” (ZILBERMAN, 1989, p.27).  

No entanto, a autora expõe certa fragilidade desse conceito, pois ele não atenta para 

existência de interpretações que se sobrepõem. De fato, nas comunidades de fãs da série OU-

AT, há sentidos que se legitimam, e as razões pelas quais isso acontece estão, de um modo 

geral, ligadas ao contexto em que esses grupos se inserem. Primeiramente, é necessário com-

preender as discussões pautadas no conceito de Fish e como OUAT se encaixa nesta teoria.  

Não cabe nesta dissertação seguir por caminhos mais profundos da sociologia ou da 

antropologia, porém vale a pena pensar as noções de “comunidade” e “sociedade” dentro das 

formações dos grupos de fã da série. De acordo com Albuquerque (1999), essas duas noções 

povoam o imaginário moderno, como fontes de representação simbólica. Há, para a autora, 

uma necessidade de se ligar a grupos que possuam interesses mais próximos, pela lógica da 

afinidade, mas a partir de aspectos variados, desde um gosto em comum, uma mania ou um 

afeto partilhado a posicionamentos políticos e orientação sexual ou religiosa: 

 

Valeria a pena inventariar os estudos de comunidade mais recentes, para des-

vendar o que eles nos falam da sociedade. Ou, de outro modo, estaria crescen-

do uma microssociologia para dar conta de solidariedades inesperadas na mo-

dernidade, a qual se pretendia uniforme. (ALBUQUERQUE, 1999, p.53). 

 

A discussão de Albuquerque (1999) perpassa pela questão da formação de comunida-

des na sociedade contemporânea. Para a autora, o comportamento das pessoas que se agrupam 

em prol de um gosto ou ideal é uma tendência crescente, o que demanda novas investigações 

não apenas sobre quem são esses novos grupos, quais suas características e especificidades, 

como também sobre os critérios que o levam a se autodefinir como grupo. 

Os grupos de torcedores por casais em Once Upon a Time fazem parte de uma comu-
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nidade que divide gostos, desejos e interesses. Dentro de uma esfera, esses indivíduos fazem 

parte de um grupo, com um sentido por eles estabelecido no que se refere ao consumo do se-

riado OUAT (ainda que, em esferas menores, existam subgrupos de torcedores rivais, que 

shippam este ou aquele casal). Assim, analisando essas comunidades pelo ponto de vista de 

Zilberman (1989), as relações de poder instauradas nos grupos seriam as maiores interações 

nas redes sociais. Aqueles que organizam eventos e se envolvem com mais frequência nos 

debates e ações estariam numa escala maior de influência. Os graus de influência que Rezen-

de e Nicolau (2014) apontam como uma distinção dentro dos grupos de fãs pautariam, assim, 

a origem da recepção dos indivíduos. 

Os fãs integrantes de uma equipe de shippers em um fandom também podem ser pen-

sados como atores sociais. Recuero (2006) discute as questões relacionadas à figura do indi-

víduo participante de redes sociais e sites pessoais. Dentro do mundo virtual, uma pessoa é 

uma apropriação da própria figura física. Porém, para além do papel que esta cumpre, há uma 

interação e uma vida dentro daquele espaço. Para que alguém exista de fato dentro desse uni-

verso, é extremamente necessário ser visto. 

Quando, por exemplo, um fã se afilia a um grupo de Facebook ou cria perfis específi-

cos para falar de fandom dentro das mídias sociais, ele está se mostrando para o mundo, a 

partir daquela imagem que reflete seu gosto. Isso posto, a interação passa a acontecer e seus 

atos demonstram seus interesses e rejeições. Recuero (2006) elenca algumas possibilidades de 

ação dentro da internet – entre as quais, destacamos a cooperação e o conflito, como aquelas 

mais produtivas para pensar as relações entre os Captain Swan e Swan Queen. 

O conceito de cooperação se refere a um fenômeno estruturante da própria noção de 

sociedade (RECUERO, 2006): “A cooperação pode ser gerada pelos interesses individuais, 

pelo capital social envolvido e pelas finalidades do grupo” (2006, p.93). No caso dos ship-

pers, isso é fortalecido pela necessidade de criar união para dar voz ao fandom nas redes soci-

ais. Assim, quando organizados, os grupos conseguem obter respostas dos realizadores da 

série dentro da internet. Ainda que o resultado na série nem sempre seja o esperado pelos fãs, 

ou ainda que se criem brigas dentro do fandom geral, os torcedores conseguem direcionar a 

atenção dos Oncers e da produção da série em torno do ship. Um exemplo disso são os protes-

tos através da criação de hashtags. Em 2015, durante a quinta temporada de OUAT, os ship-

pers de Swan Queen subiram a tag “I Saved You Now Saved Me” (“Eu te salvei, agora me 

salve”), frase da personagem Emma Swan direcionada a Regina Mills no 1º episódio da tem-

porada. O intuito era mobilizar os roteiristas a tornarem o casal canon, sinalizando a existên-
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cia de um grande afeto entre elas – e que esse afeto era o “amor verdadeiro”
35

. 

 

Figura 3 - Ações dos shippers de Swan Queen como “colaboração” 

 
Fonte: Print da página no Facebook 

 

Sobre a interação pelo conflito, também frequente nas redes sociais na Internet, Recue-

ro (2006) a autora casos como os fotologs coletivos que sofreram a ação de pessoas mal-

intencionadas que postavam fotos ofensivas, por exemplo. Por menos tempo que essas posta-

gens e seus responsáveis permanecessem nos grupos, segundo a autora, geravam-se conflitos, 

inclusive nos comentários (contra a comunidade e seus moderadores). A despeito das hostili-

dades e rupturas geradas pelo conflito, Recuero (2006) recorre a Simmel (1950; 1964) e Smith 

(1999) para assinalar que os conflitos nem sempre representam uma “patologia” dos sistemas 

sociais. Por envolverem, simultaneamente, harmonia e dissonância, os conflitos podem fun-

cionar como elemento fortalecedor das estruturas desse sistema, a partir da união gerada no 

interior de posicionamentos extremos.  

De todo modo, seja por cooperação ou por conflito, as interações dos participantes em 

uma comunidade de fãs fomentam interpretações acerca de determinados temas e estas en-

gendram sentidos, tendo como fundamento 

Isso acontece com os dois grupos de shippers aqui estudados. Os shippers de Swan 

Queen surgiram ainda na primeira temporada da série, em 2011. A torcida se dirige à dupla 

formada pela protagonista, Emma Swan, e a antagonista, Regina Mills. As duas dividem a 

guarda do filho Henry e passam por diversos embates até o desenvolvimento de uma relação 

de amizade. Esse subgrupo do fandom se caracteriza por propagar a ideia de que uma família 
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 Amor verdadeiro (em inglês “true love”), é quase uma titulação dentro da narrativa de Once Upon a Time. Na 

série, o amor verdadeiro pode mover e transformar qualquer mal. O amor é o poder máximo e também por isso 

os ships são tão valorizados neste fandom. Quem é o par ideal, o chamado OTP (One True Pairing) determina 

muitas vezes a salvação, a luta contra vilões e até mesmo a morte que pode ser contornada através de um beijo. 

Isso se deve ao fato de OUAT ser uma releitura dos Contos de Fadas. Nele, na maioria dos casos, como em 

Branca de Neve e A Bela Adormecida, é o beijo do príncipe quem traz a princesa de volta à vida. 
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pode ser composta por membros de diversos gêneros e estilos de relação, a defesa do perdão 

como base para o início de um relacionamento e o clamor por um conto de fadas protagoniza-

do por duas mulheres. 

Os membros de um grupo – pensado como uma comunidade interpretativa – apresen-

tam características que marcam o processo de recepção, justamente pela vivência pregressa 

desses espectadores, seus desejos, referências e necessidades: “O sentido é [...] um evento, 

isto é, um processo a ocorrer durante a leitura, subordinando às transformações por que pas-

sam as operações mentais do leitor” (ZILBERMAN, 1989, p.27). Assim, o que os shippers de 

Swan Queen almejam, em sua maioria, é uma representatividade LGBT, a demonstração de 

que é possível tratar naturalmente um casal lésbico e inseri-lo em qualquer ambiente narrati-

vo, mesmo os mais tradicionais, como os contos de fadas.   

O clamor do fandom trouxe outros pares românticos formados por mulheres, mas a 

grande pauta é a torcida por Ema e Regina. Nessa luta das vozes que buscam representação, 

juntamente com um argumento de que seria mais original a formação de um casal lésbico em 

contos de fadas, os shippers de Swan Queen se tornam parte de uma comunidade interpretati-

va. 

 

Figura 4 - Comentário esperançoso de um shipper de Swan Queen 

 
Fonte: Print do Twitter, em 28 ago. 2015 

 

Já o ship Captain Swan, que surgiu em 2012, na segunda temporada de OUAT, abriga 

os que torcem pelo par Capitão Gancho e Emma Swan, defendendo ser este o OTP
36

, pois os 

dois conseguiram trazer mais luz para a vida um do outro. O grupo defende ainda que a per-

sonagem principal do seriado cresceu ao lado desse novo amor e conseguiu atravessar todos 

os empecilhos em seu caminho graças à sua união com Gancho
37

. O relevante para esse grupo 

é a felicidade em ver a possível redenção do vilão que encontrou o amor e o fato de se pautar 

pelo que está canonicamente posto da narrativa (o casal se formou, de fato, na história). 

Os torcedores de Captain Swan fazem parte dos integrantes do fandom que seguem os 

fatos canônicos de OUAT, o que os alinha ao pensamento heteronormativo da sociedade. No 
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 OTP = One True Paring. Em português quer dizer, literalmente, “um casal único”. O termo é utilizado para 

determinar um par ideal, aqueles que juntos são, para os fãs, perfeitos. A nomenclatura é uma criação que circula 

pela internet e surgiu no tumblr, no início dos anos 2010. 
37

 Mais adiante, nos capítulo três e cinco, serão expostas as situações desenvolvidas na tela e a reação dos torce-

dores nos episódios mais marcantes e de maior interação entre os fãs. 
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entanto, esses integrantes alegam nas redes sociais que não se apegam ao fato de Swan Queen 

ser um par homoafetivo, mas que não torcem pelo casal por enxergar apenas amizade entre as 

duas, ou por se tratar de um conto de fadas, estrutura narrativa que não comportaria um casal 

lésbico. 

  

Figura 5- Shipper Captain Swan defendendo-se de acusação de homofobia dentro do fandom CS 

 
Fonte: Print da página do grupo Once Upon a Time BR no Facebook, em 23 de dez. 2017  

 

A despeito do mérito dos argumentos, o importante a ser ressaltado aqui são os ele-

mentos que unem esses integrantes específicos do fandom de OUAT e qual a razão para con-

siderá-los como comunidades interpretativas. Fica claro, a partir da exposição dos elementos 

que conformam os grupos Captain Swan e Swan Queen, que cada um forma uma comuna e 

que ambos têm interesses divergentes – afinal, para que um ship aconteça, é preciso que o 

outro se desfaça. É a partir daí que os embates de entendimento a respeito da narrativa são 

provocados, gerando sentidos, teorias, linhas interpretativas em torno da série. 

As teorias do fandom de OUAT são baseadas em fatores exibidos na tela e por isso os 

membros do grupo utilizam as ações narrativas para justificar suas paixões e desejos. A obra 

original ganha novos contornos e uma espécie de narrativa paralela ganha vida sob o olhar dos 

torcedores. Além disso, a partir daí as comunidades interpretativas entram em conflito, por 

terem efetuado uma distinta conclusão sobre os fatos demonstrados no seriado. Nessa direção, 

propomos a observação de quais elementos da linguagem audiovisual acionados pela constru-

ção da narrativa de OUAT ancoram as interpretação desses shippers e a suposta rivalidade 

entre eles. 

O olhar desse público é construído a partir do que lhes é exposto na série. Durante as 

suas reviews
38

, detalhes como gestos, olhares e tom de voz – resultantes, muitas vezes, da 

edição e da própria performance dos atores – são referidos como base para a argumentação 

dos shippers. Por essa razão, a partir de teorias fundamentadas por autores como David 

Bordwell (2005), Jacques Amount e Michele Marie (2004) e Constatin Stanislavski (1998), a 

próxima seção se dedica a discutir como questões relacionadas à montagem e às atuações po-

                                                           
38

 Nesse contexto, as reviews são textos (muitas vezes acompanhados por gifs, fotos e desenhos) que destrin-

cham os episódios e expõem as opiniões dos fãs sobre os próximos acontecimentos e pensamentos sobre os fatos 

acontecidos. Os autores podem mostrar satisfação ou desgosto em relação ao conteúdo discutido. 
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dem contribuir para a construção de sentidos na interpretação de um produto audiovisual. 
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3 CAMINHOS PARA A ANÁLISE  

 

 

O objetivo deste trabalho é desenvolver um estudo acerca dos shippers de Swan Queen 

(SQ) e Captain Swan (CS), torcidas presentes no fandom do seriado Once Upon a Time (OU-

AT), aqui consideradas como comunidades interpretativas. Para realizar tal intento foram se-

lecionados três grupos do Facebook – Igreja Swan Queen é o Amor, Captain Swan Crew e 

Once Upon a Time Brasil. As páginas foram escolhidas com o intuito de observar o compor-

tamento e a discussão dos fãs quando cercados por membros exclusivamente de suas comuni-

dades interpretativas e quando em processo de interação com os outros grupos.  

Combinado com a observação do comportamento dos fãs nos grupos de Facebook, o 

este capítulo também traz uma análise imanente das cenas que julgamos mais definitivas para 

a interação do fandom e que geram mais disputas de sentido. O objetivo é analisar questões 

técnicas elaboradas para contar a história do seriado, para compreender quais elementos con-

tribuíram para a construção do olhar desses shippers e, pari passu realizar a análise da recep-

ção dos Swan Queen e Captain Swan nessas sequências, considerando seus comentários e 

relações com a trama. Mais adiante, serão elucidadas as questões referentes aos detalhes des-

sas comunidades de OUAT presentes nessa rede social.   

 As cenas escolhidas foram retiradas dos episódios: 2x22
39

 – Seguindo até o amanhe-

cer (And Straight on ‘Til Morning); 3x5 – Agir corretamente (Good Form); 4x23 – Operação 

Mangusto - parte 2 (Operation Mongoose - Part 2); 5x2 – O Preço (The Price); 6x22 – Rin-

gue de Fogo (The final Battle - Part 2).  

 

3.1 A LINGUAGEM DO AUDIOVISUAL 

 

Em conformidade com os pressupostos da análise imanente, buscamos mapear ele-

mentos da linguagem audiovisual, sobretudo relacionados aos enquadramentos e à atuação, os 

quais podem fomentar a discussão dos fãs/torcedores sobre a narrativa e gerar disputas de 

sentido entre eles. A ideia é pontuar aspectos tanto no que se refere às questões expressivas do 

audiovisual, como a montagem, ou um de seus elementos, como a interpretação dos atores, 

bem como os conceitos e histórico do universo dos fãs de narrativas seriadas televisivas.  

                                                           
39

 Optamos aqui por um sistema de notação muito comum no universo dos fandons para identificar os episódios 

e que consiste em informar a temporada e o capítulo articulados pelo simbolo “x”. Assim, a expressão 2x22 

corresponde ao 22
o
 episódio da 2

a
 temporada da série. 
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As inovações tecnológicas concedem novas ferramentas ao consumidor, mudando a 

lógica de interação e a escuta desses indivíduos, que se tornam cada vez mais ativos nesse 

processo. No horizonte desses fenômenos, os produtores perdem uma parte do controle sobre 

a disseminação do conteúdo, a criação de novas informações a partir do produto original e sua 

repercussão pública, notadamente nas redes sociais. 

Ainda assim, o produto original está nas mãos dos realizadores dos produtos midiáti-

cos, que têm a possibilidade de “jogar” com o público. No caso do audiovisual, os criadores 

podem usar a técnica a seu favor e imprimir múltiplos significados, impressões e sensações no 

espectador. De acordo com David Bordwell (2005), uma única cena com o mesmo tema pode 

ganhar diversos modos de filmagem, de acordo com as escolhas dos realizadores. Em um ro-

teiro que precisa se transformar em filme habitam múltiplas opções – escolhas como enqua-

dramentos, iluminação e cenário, de montagem, banda sonora etc. Esse processo técnico é 

fundamental para a qualidade e as marcas de estilo da produção: 

 

Em quase toda a história do cinema, a encenação foi essencial para a cons-

trução de um filme. Desde o começo do século XX até 1970 os diretores da 

indústria cinematográfica em todos os continentes tinham de transformar ro-

teiros em cenas (...). (BORDWELL, 2005, p. 27).  

 

Dessa forma, um produto audiovisual toma forma e segue os rumos desejados, na me-

dida do possível, para que se tenha um resultado condizente com a linha estilística desejada. 

Dentro dos quesitos da linguagem cinematográfica, o enquadramento e a atuação na cena fo-

ram aqui escolhidos para direcionar a análise sobre o entendimento de dois seguimentos dos 

espectadores de OUAT. Assim, consideramos aqui que as escolhas de interpretação dos atores 

podem chamar a atenção do público, assim como os planos contribuem para um destaque 

maior ou menor em uma ação ou uma expressão facial da personagem.  

 

 

3.1.1 Enquadramento  

 

 

De acordo com Amount e Marie (2004), existem elementos que devem ser considera-

dos na hora de se realizar uma análise fílmica. Alguns dos pontos destacados pelos autores 

envolvem questões de filmagem, como enquadramento, duração dos planos, incidência angu-

lar, profundidade de campo e tipo de objetiva.  
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Em Lendo as Imagens, Jullier e Marie (2009) vão elencar e explicar como funcionam 

as características dos enquadramentos e como eles podem ser utilizados com diversas inten-

ções distintas no ato de contar uma história. Os autores partem da ideia de que existe um 

“ponto de vista” câmera. Quando se coloca o aparelho em frente a alguma coisa, há um olhar 

focado em uma situação, um lugar e personagens específicas. 

 

O ponto de vista talvez seja o parâmetro mais importante no nível do plano, 

e isso pelo menos por duas razões: se as câmeras comandadas eletronica-

mente pudessem ser colocadas em piloto automático, mesmo assim seria 

preciso que o seu operador soubesse ou decidisse em que lugar as instalar e o 

sobre o que apontar a objetiva (...). (JULLIER; MARIE, 2007, p.22) 

  

Nas questões relativas à lateralidade e à verticalidade, os autores (2007) explicam as 

diferentes informações que nos dão as posições da câmera, a localização dos atores em cena. 

Cada escolha vem com um sentido e uma intenção inclusa, como colocar um protagonista no 

centro da ação para mostrar seu caráter egocêntrico ou o paralelismo, que pode demonstrar 

uma cena na qual alguém está embriagado ou fora de si. 

Também nos interessa aqui a noção de profundidade de campo, pensada como elemen-

to que “indica nitidez no sentido do eixo da objetiva”, tal como propõem Julier e Marie (2007, 

p.30). Para os autores, trata-se de um parâmetro pertinente à nossa experiência cotidiana, atra-

vés da qual, ao fixarmos nossa atenção visual em um objeto muito próximo, o resto do campo 

se torna borrado. Essa natureza demasiadamente humana faz da profundidade de campo um 

efeito de percepção do qual o cinema apenas se aproxima por meio de trucagens (2007, p.30). 

Existem ainda diversos outros recursos utilizados para a construção fílmica de uma 

cena, tais quais os movimentos de câmera, angulações e efeitos de corte. Porém, o foco do 

trabalho é encontrar quais enquadramentos ajudaram na compreensão e formação dos argu-

mentos dos fãs dos casais Swan Queen e Captain Swan nas disputas de sentido engendradas 

por esses grupos no fadom da série. 

 

 

3.1.2 Interpretação 

 

 

A técnica de atuação consiste em um sistema de escolhas e caminhos que o ator pode 

percorrer, com base em correntes que ele mesmo segue ou que a encenação demanda, como 

uma construção mais realista ou expressionista, por exemplo. A partir das considerações 
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Constatin Stanislavski (1998), um encenador basilar para ilustrar as possibilidades de trajetó-

ria que um artista pode percorrer, podemos assinalar a existência de um caminho que se inicia 

já no primeiro contato com o papel: “As primeiras impressões têm um frescor virginal. São os 

melhores estímulos possíveis para o entusiasmo e fervor artístico, duas condições de enorme 

importância no processo criador” (STANISLAVSKI, 1998, p.21). Um segundo momento 

consistiria na análise do papel que, para o autor, consiste em sentir a personagem enquanto se 

seguem alguns passos tais como: conhecer o trabalho de quem escreveu o texto, a procura 

espiritual dentro da obra e dentro do ator, a preparação para a concepção e a busca de estímu-

los.  

Dirigidas para a interpretação teatral, algumas das proposições de Stanislavski consti-

tuíram a base do “método” de formação da popular escola estadunidense a Actor’s Studio, de 

onde saíram grandes nomes do cinema e da teleficção.  Assim, apesar de o próprio encenador 

fornecer um repertório amplo, bem como existirem outras partes no chamado sistema stanis-

lavskiano, a técnica conhecida como “memória afetiva” foi popularizada no audiovisual, prin-

cipalmente na América do Norte. A discussão relativa aos erros e acertos de condução da pro-

posta do autor é vasta e foge do encaminhamento da presente pesquisa; no entanto, saber as 

inspirações que encaminharam o estilo de interpretação no cinema elucidam pontos funda-

mentais no estudo de caso, como as escolhas realizadas pelas atrizes Lana Parrilla (Regina 

Mills) e Jennifer Morrison (Emma Swan) no seriado Once Upon a Time. 

A questão da interpretação cinematográfica é um tema pouco explorado dentro da aca-

demia. De acordo com Jacqueline Nacache (2005), nas obras relacionadas às teorias e práticas 

cinematográficas, o foco dos estudiosos oscila entre os cineastas, as técnicas e as obras fílmi-

cas como um todo. Ainda que existam críticos e diretores que apontem suas opiniões sobre os 

atores nos filmes, pouco se fala sobre quais são as bases e os sentidos dos métodos dos artistas 

de cinema.  

Ainda assim, e possível encontrar estudos como os de Nacache (2005), que vai narrar 

e discutir a trajetória dos intérpretes nas telas, mostrando como foi necessário adaptar gestos e 

o tom da atuação durante a criação e formação dos filmes. De acordo com a autora: “O bom 

ator de cinema é aquele que ‘sabe’ fazer-se compreender, e o seu gesto, mesmo proposital-

mente exagerado [...] tem sempre a maior justeza” (2005, p.45). Para Luciana Canton (2012), 

a atriz que alcançou de forma mais veloz as transformações necessárias à interpretação no 

cinema foi a Lillian Gish. Em parceria com o cineasta David Griffith, ela conseguia trazer 

uma atuação inteligente e além de seu tempo. Canton (2012) explica que, para o pouco mate-

rial que Gish detinha naquele período, ela conseguiu mesclar as técnicas teatrais e entender 
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quais as mudanças necessárias dentro de um set de filmagem: 

 

Comparando o trabalho dela com seus parceiros de cena, observamos que 

nos outros atores existe tensão nos olhos, quase sempre esbugalhados, e ne-

cessidade de narrar expressa na pantomima e gesticulação exageradas e sem 

conteúdo, nela existe uma espécie de relaxamento e entregas diferentes, que 

pode ser visto na limpeza e simplicidade dos gestos, e na emoção que reside 

no fundo do olho, frutos da vivência autêntica e não manipulada ou desenha-

da, fundadores de uma nova maneira de interpretar (CANTON, 2012, p.13). 

 

A própria Lillian Gish, em seu livro The movies, Mr Griffith and me (1968), explica 

como, junto ao que escutava do diretor, ela pensava na técnica audiovisual para construir suas 

personagens. Gish pensava que era necessária a consciência do que era o cinema e do que ele 

poderia ser, medindo sua atuação e buscando formas de trazer a personagem de modo mais 

sincero e correto. 

 

No cinema, a sua mecânica muda a forma de atuar e Griffith compreendia 

esta questão, passando para seus atores como utilizar a técnica a favor deles. 

Quando eu me preocupava em atuar demasiadamente, Griffith explicava que 

a câmera abria e fechava, abria e fechava em tempos iguais – então metade 

do que ela fazia não era visto. E tirando o som, se perdia mais um quarto. 

Então, na visão de Griffith, a emoção deveria ser quatro vezes mais profunda 

e verdadeira do que o normal para atingir em cheio a audiência. (GISH, 

1969, p.75) 

 

Outra escola importante para a técnica de interpretação no audiovisual foi a FEKS 

(Fábrica do Ator Excêntrico), criada pelo diretor russo Grigori Kozintsev (1905-1973) e pelo 

cineasta ucraniano Leonid Trauberg (1902-1990). De acordo com seus fundadores, a FEKS 

foi o lugar onde se fundou a interpretação do ator do cinema. A partir de suas oficinas, a esco-

la se configuraria como aquela que ensinaria ao intérprete a criar relação com todas as técni-

cas advindas do cinema, como a economia de gestos.   

Essas técnicas e escolas aqui cumprem aqui a função de demonstrar que há um proce-

dimento histórico dentro da interpretação no audiovisual, deixando ainda mais claro que exis-

tem escolhas sendo feitas pelos atores e diretores o tempo inteiro. Assim, não cabe escolher 

esta ou aquela corrente sobre interpretação para a cena, mas observar, a partir do entendimen-

to do percurso da atuação cinematográfica, quais os traços de expressão e voz que encami-

nham as afirmações dos fãs de Swan Queen e Captain Swan. 
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3.2 SOBRE A ANÁLISE DE RECEPÇÃO 

 

 

Os ships Swan Queen e Captain Swan foram escolhidos por serem os que mais geram 

embates e discussões dentro dos grupos de fãs, por envolverem a protagonista da trama, Em-

ma Swan, e por manterem, ambos, comunidades ativas no Facebook.  

Com estreia em 2011, a série Once Upon a Time teve, até 2017
40

, seis anos de trajetó-

ria, tempo em que aconteceu a observação realizada para a escrita deste trabalho. Dentro das 

seis temporadas estudadas, foram selecionados alguns episódios-chave, que geraram maior 

interação nas redes sociais, principalmente no Facebook. Pensando na interação dos shippers 

e no fenômeno do “espalhamento”, discutido no capítulo 2 deste trabalho, é possível notá-lo 

como parte desse universo da contemporaneidade e, por isso, alguns conceitos existentes em 

Cultura da Conexão (2014), foram utilizados como base para as reflexões sobre os torcedores 

de SQ e CS. 

De acordo com Ford, Jenkins e Green (2014), alguns fatores contribuem para o fenô-

meno do “espalhamento”, tornando mais favorável a participação do público consumidor. 

Para que fiquem mais claros quais são os possíveis elementos para o desenvolvimento da inte-

ração do espectador, serão aqui elencados os comportamentos que criam condições para esse 

fenômeno.  

No que os autores chamam de Delineamentos para a Propagabilidade, são elencados 

os seguintes tópicos: textos producentes e recursos culturais, no qual a gama de possibilida-

des de interpretação facilita diversos tipos de apropriação do público; humor, paródias e refe-

rências fazem com que o consumidor se divirta e se sinta parte de uma comunidade seleta que 

tem um conhecimento pregresso que o leva a entender o que está sendo mostrado. Outra pos-

sibilidade de ganhar a atenção das pessoas é ter um conteúdo inacabado ou com mistério. 

Essas duas estratégias deixam os indivíduos curiosos ou com lacunas que precisam ser preen-

chidas para a conclusão de uma narrativa: “As comunidades espalham o texto ao tentar ex-

pandir as fileiras dos potenciais solucionadores de enigmas” (FORD; JENKINS; GREEN, 

2014, p. 261). 

O ativisma avatar é aquele que propaga um discurso político através de páginas da in-

ternet. Com ele, os usuários podem disseminar seus conteúdos de forma mais ampla, por trás 

de um perfil. Já os boatos, assim como os mistérios, geram discussões sobre a comprobabili-

                                                           
40

 Em outubro de 2017 a série iniciou sua 7ª temporada, mas com uma espécie de reset da história original, tendo 

agora Henry Mills como protagonista, em lugar de Emma, que saiu da série. 
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dade dos rumores. Porém, nos dois casos, Jenkins, Ford e Green alertam para a escassez de 

ética e credibilidade de muitas páginas e materiais circulados, que acabam apenas gerando 

uma superexposição de pessoas e situações.  

A controvérsia oportuna está ligada ao embate de valores e, quando esses acontecem, 

o espectador sente-se motivado a participar para defender seus pontos de vista e argumentos: 

“Com frequência, o texto de mídia se espalha particularmente longe quando retrata uma con-

trovérsia que preocupa uma comunidade no exato momento em que se busca conteúdo que 

poderia atuar como seu grito de guerra” (FORD; JENKINS; GREEN, 2014, p. 266). 

Por fim, as fantasias compartilhadas, que ocorrem quando há um grupo que partilha 

desejos acerca das narrativas ficcionais, ainda que eles não se alinhem às representações ca-

nônicas dos programas. Aqui, os autores se referem a interpretações muito apreciadas pelo 

público, as quais, estando ou não presentes na trama, impulsionam a criação de materiais que 

são replicados na internet: “Na maioria das vezes, porém, os fãs entendem seus trabalhos co-

mo uma contribuição à comunidade como um todo” (FORD; JENKINS; GREEN, 2014, 

p.252). 

Serão utilizados neste capítulo dois destes conceitos como uma base para a análise. O 

primeiro deles é o de fantasia compartilhada porque, dentro do fandom de OUAT como um 

todo, há uma forte produção de material de fãs, como fan fics, fan arts e fan videos, o que 

permite verificar como o grupo de fãs da série se subdivide e cria subpartículas dentro da co-

munidade geral. Nesse sentido, os autores advertem que “o fandom abastece escritores e artis-

tas, dando a mais profunda ênfase àquele material que reflete mais claramente os valores es-

senciais da comunidade” (FORD; JENKINS; GREEN, 2014, p.252). 

Nota-se aqui uma ligação com o conceito de comunidades interpretativas de Stanley 

Fish (1992). A partir dessa formação de grupos, os fãs se juntam, discutem e criam produções 

próprias pautadas em seus gostos, necessidades e desejos para a obra principal. O termo fan-

tasia dá conta, aqui, de fatos como a inexistência do Swan Queen como um ship canon e a 

manutenção de especulações fantasiosa entre os torcedores de Captain Swan antes que ocorra 

algo entre o casal no universo diegético. 

Dessa forma, os dois grupos de shippers são comunidades criadoras de sentido, que 

entram em embate de interpretação e que se pautam previamente. As fantasias são partilhadas 

como, por exemplo, na metade da quarta temporada, quando os Swan Queen acreditavam que 

Regina Mills e Emma Swan entrariam em uma aventura em busca da salvação para Mills. A 

partir daí, foram criadas fan fics e fan arts para demonstrar as ideias desse fandom e para da-

rem uns aos outros o que a história original nunca deu. Dessa forma, no capítulo 4 serão de-
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monstrados os momentos nos quais as fantasias compartilhadas por essas comunidades inter-

pretativas falaram mais alto e criam os embates de sentido entre os shippers.  

 

Figura 6 - Fan arts realizadas pelo fandom de OUAT 

 
Fontes: A primeira foi retirada do Tumblr Swan Mills Family (www.thececilz.tumblr.com), em 

30 nov. de 2017, às 20h; a segunda foi retirada do Pinterest de Penelope Schwartz, em 30 nov. 

2017, às 20h10. 

 

O outro ponto-chave que norteia o olhar analítico para os dois grupos de shippers é o 

de controvérsia oportuna. Para Ford, Jenkins e Green (2014), os valores e os julgamentos que 

estão sendo pautados interferem na participação do público, aumentando a atenção das pesso-

as sobre determinado assunto. Nota-se, ao observar os dois grupos, que a defesa de Captain 

Swan e Swan Queen também passa por questões de luta social, sendo um pela defesa da hete-

ronormatividade e outro de um conto de fadas modernos, que traria certa visibilidade para a 

comunidade lésbica.  

Como já fora citado na introdução deste trabalho, há entre essas duas torcidas uma 

briga que resvala muitas vezes para a sexualidade das personagens, por uma dita luta por re-

presentatividade dentro de Once Upon a Time (os Swan Queen) e uma suposta aceitação e 

manutenção da heteronormatividade e do que é posto como canon na obra (os Captain Swan). 

Ainda que não seja a intenção presente trabalho discutir questões relacionadas a gêne-

ro e sexualidade, é importante pontuar que, ainda que a sexualidade não defina o ship dos 

espectadores de OUAT (há Swan Queen heterossexual e Captain Swan homo ou bissexual) os 

embates também passam por essa questão, que pode se enquadrar na noção de controvérsia 

oportuna. “Desse modo, é importante destacar a profunda ligação entre a prática do shipping 

como forma de ativismo dos fãs na luta pela igualdade de gênero na ficção” (CASTILHO; 

PENNER, 2017, p.10). 
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3.3 SOBRE A RECEPÇÃO E A OBSERVAÇÃO  

 

 

A partir da necessidade de acompanhar as discussões dos shippers, algumas redes so-

ciais foram mapeadas, como Twitter, Tumblr e Instagram. Porém, o Facebook foi escolhido 

por apresentar grupos privados, nos quais as pessoas se sentiam mais confortáveis para falar; 

além disso, conforme já registrado os grupos dessa plataforma mantêm arquivos que podem 

ser facilmente localizados, através do recurso “pesquisar”, permitindo o acesso a dados mais 

antigos, de maneira prática e eficaz.  

A entrada no grupo Igreja Swan Queen é o Amor aconteceu em 2014, quando já nos 

identificávamos como uma Aca-fã
41

, tendo acompanhado Once Upon a Time desde o seu lan-

çamento. A constatação do fenômeno e a ideia de pesquisa surgiram do acompanhamento das 

discussões e na busca por compreender quais os fatores que contribuíam para a disputa entre 

os shippers. Após a descoberta das tensões existentes entre os torcedores, veio a necessidade 

de entrar em outras comunidades dentro da rede social. 

Em 2015, aconteceu a entrada no Once Upon a Time BR, onde estavam reunidos os fãs 

brasileiros do seriado. Contudo, à medida que a pesquisa avançava, principalmente após a 

entrada no mestrado, em 2016, o maior desafio era encontrar um grupo do Brasil destinado 

aos shippers de Captain Swan. Apenas no segundo semestre de 2017 foi descoberta a razão da 

dificuldade. As administradoras do Captain Swan Crew tinham receio de deixar uma entusias-

ta de Swan Queen entrar num espaço destinado aos devotos de Gancho e Emma. Depois de 

um pedido mais formal, acompanhado dos links para o currículo Lattes e para o projeto de 

pesquisa, o grupo votou e aprovou nossa participação, com a ressalva de que não poderíamos 

fazer prints. 

A demora em encontrar um espaço em que se discutisse exclusivamente a torcida pelo 

par Captain Swan moldou os rumos metodológicos da presente análise. A primeira escolha se 

pautava na realização de uma etnografia digital. No entanto, para concretizar esse objetivo 

seria preciso mais tempo de acompanhamento dos grupos, com um contato mais longo, neces-

sário para a produção de uma boa etnografia, como apontam Boellstorff (et al., 2012): 

 

Historicamente os etnógrafos geralmente consideravam um ano a norma, ou 

                                                           
41

 Aca-fã (Acadêmico-fã) é um termo que ficou popularizado por Matthew Hills, em seu livro Fan Cultures 

(2002). Após a disseminação da nomenclatura, o próprio Henry Jenkins passou a utilizar o temo, inclusive em 

seu um blog, intitulado “Confissões de um Aca-fã”. Disponível em: <www.henryjenkins.irg>. Acesso em: 28 

nov. de 2017. 
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ainda mais. Na pesquisa contemporânea, a quantidade de tempo pode variar. 

Se existe um trabalho de campo preliminar, ou não se não há a necessidade 

de aprender um novo idioma, ou estamos retornando a um local de campo 

bem conhecido, o tempo necessário para a observação participante pode ser 

consideravelmente inferior a um ano. (BOELLSTORFF et al., 2012, p.88).
.
 

 

Por essa razão, a etnografia digital foi descartada. Assim, serão expostos no presente 

trabalho apenas os dados recolhidos a partir da observação participante. De acordo com Boel-

lstorff (et al., 2012), o método é um pilar da etnografia, sendo uma metodologia fundamental 

para a compreensão que vai além daquilo que os indivíduos desejam mostrar, mas deixam 

visível para quem olha mais atentamente. No caso específico do objetivo de estudo desta dis-

sertação, tal estratégia cumpriu sua função dentro do contexto da pesquisa. 

Vale assinalar que o mundo dos shippers e os detalhes sobre Once Upon a Time não 

eram estranhos para nós. O fenômeno foi notado, inclusive, a partir do nosso acesso a páginas 

da internet relacionadas ao seriado OUAT, principalmente aos grupos de Facebook e contas 

do Twitter e Tumblr. Aos poucos, notamos que a interação dos shippers da série se configura-

va como uma instância de recepção e que os embates de sentido sobre as ações dentro da nar-

rativa de Once Upon a Time se pautavam pelas lógicas das torcidas por casais. 

Porém, para realizar a observação participante, não bastava seguir os grupos do Face-

book e acompanhar os debates entre os membros do fandom de OUAT. Para Boellstorff (et 

al., 2012) existem alguns quesitos básicos para a concretização desse método – critérios nos 

quais se pautou o estudo dos shippers de Captain Swan e Swan Queen. 

Primeiramente, os autores afirmam que, para a organização e elaboração de uma teori-

a, não é preciso que se faça algo matemático e cheio de complexidades. Para eles, dados nu-

méricos podem ser encontrados na internet ou em uma consulta com especialistas. Ainda que 

exista a busca por um trabalho viabilizada pelas inovações tecnológicas, conforme os autores, 

a observação participante é um método refinado e, por isso, é necessário que o pesquisador 

consiga se integrar bem quando está em campo, seja ele presencial ou digital. 

Durante a realização do estudo para a feitura da presente dissertação, julgamos satisfa-

tória nossa integração nos dois grupos, o Once Upon a Time BR e o Igreja Swan Queen é o 

Amor, destinado aos torcedores para Emma e Regina; como já mencionado, o acesso ao Cap-

tain Swan Crew foi um pouco mais complicado e nossa aceitação foi mais demorada. 

De acordo com Boellstorff (et al., 2012), quando o pesquisador está bem integrado 

dentro da comunidade, ele pode também recorrer a conversas on-line, a fim de retirar alguma 

dúvida ou obter alguma resposta mais específica. Os autores pontuam que, nesses bate-papos 

individuais, é possível flagrar detalhes que não aparecem nas discussões em grupo. 
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No entanto, para a concretização da pesquisa não foram realizadas entrevistas. Algu-

mas questões foram tratadas por inbox, como a entrada no grupo Captain Swan Crew, na qual 

foram apenas conversados os termos para o aceite na comunidade. Além disso, dúvidas sobre 

terminologias e acontecimentos foram tiradas com Luiz Yalle e Letícia Wunderlich, membros 

do Igreja Swan Queen é o Amor. No entanto, os diálogos não tiveram teor de uma pesquisa 

mais profunda. 

As análises desenvolvidas no próximo capítulo têm como base a observação partici-

pante realizada entre setembro de 2015 e fevereiro de 2017. Porém, foram utilizados dados 

anteriores, equivalentes aos seis primeiros anos da série OUAT, recolhidos através da ferra-

menta de pesquisa do Facebook nos três grupos, Igreja Swan Queen é o Amor, Captain Swan 

Crew e Once Upon a Time BR. A partir da observação, serão expostos os embates principais 

de cada episódio escolhido e o debate ocorrido nessas ocasiões, apontando neles as situações 

em que apareceram os conceitos de fantasia compartilhada e controvérsia oportuna, de Ford, 

Jenkins e Green (2015). 
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4 ANÁLISE SOBRE SWAN QUEEN E CAPTAIN SWAN 

 

 

No presente capítulo serão expostas as cenas escolhidas do seriado Once Upon a Time 

e, junto com elas, uma reflexão acerca de como foram usadas algumas questões da linguagem 

do audiovisual, como os fãs reagiram a isso e como o comportamento e interação desses gru-

pos se alinham aos conceitos de fantasia compartilhada e controvérsia oportuna, descritos 

por Jenkins, Ford e Green (2015). 

Os dois grupos de shippers que compõe o objeto de estudo da presente dissertação, 

Swan Queen e Captain Swan, serão tratados como Comunidades Interpretativas individuais-  

pertencentes aos grupos: Igreja Swan Queen é o Amor e Captain Swan Crew - que quando 

postas juntas no contexto geral do fandom de Once Upon a Time entram em embates ideoló-

gicos, sociais, estilísticos e narrativos, sobretudo no que se referem às ações voltadas para os 

pares românticos para os quais eles torcem – no Once Upon a Time BR
42

.  

A divisão deste capítulo foi pensada para facilitar ao máximo a compreensão do leitor. 

Ainda que existam idas e vindas dentro do conteúdo, o foco da análise é pensar em cada co-

munidade shipper separadamente, para depois compreender suas disputas. Dessa forma, serão 

expostos os desejos, conflitos e necessidades nos cinco episódios escolhidos. 

 

As cenas que virão a seguir podem serão elencadas para que o leitor possa ter um guia. 

Os títulos aqui foram dados para as sequências são basicamente como os shippers sentiram 

cada episódio resumidamente:  

 

SWAN QUEEN: 2x22 – Seguindo até o Amanhecer – Conexão entre Emma e Regina 

                             3x05 – Agir Corretamente – Quando as duas se transformam em família 

                             4x23 – Operação Mangusto Parte 2 – Sacrifício de Emma por Regina 

                             5x22 – O Preço – Emma confia resgate de sua alma a Regina 

                             6x22 – Ringue de Fogo – Desfecho do ship 

 

CAPTAIN SWAN: 2x22 – Seguindo até o Amanhecer – Gancho se redime por Emma 

                             3x05 – Agir Corretamente – Primeiro beijo entre Emma e Gancho 

                             4x23 – Operação Mangusto Parte 2 – Primeiro “Eu te amo” 

                                                           
42

 Grupos do Facebook 
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                             5x22 – O Preço – Gancho não é o amor verdadeiro de Emma? 

                             6x22 – Ringue de Fogo – Desfecho do ship 

 

 

 

4.1 ANÁLISE DOS SHIPPERS DE SWAN QUEEN 

 

 

EPISÓDIO 2X22 – SEGUINDO ATÉ O AMANHECER 

 

A partir da observação da interação dos fãs nos grupos de Facebook, esse episódio foi 

escolhido por marcar a trajetória de Swan Queen e sua torcida. É a partir dele que se inicia 

uma amizade entre Emma Swan e Regina Mills, algo relevante para essa comunidade inter-

pretativa. A cena selecionada destaca justamente a transformação dessa interação entre a du-

pla, ocorrida numa situação de vida ou morte para a cidade e para elas
43

. Inclusive, para este 

fandom a sequência tornou-se tão emblemática que uma de suas frases tornou-se lema para a 

comuna e acabou estampada em camisetas, chaveiros, capas de celular e em diversas fan 

arts
44

. 

 

                                                           
43

 Há um terceiro ship que foi relevante para o fandom neste período. Chamado de Swan Fire, ele foi finalizado 

quando uma das personagens faleceu, na terceira temporada. Não cabe na presente dissertação um aprofunda-

mento sobre as reações para com esse casal, pois a maior disputa fica entre SQ e CS.  
44

 A frase, dita por Emma Swan é: “Você pode não ser forte o suficiente, mas talvez nós sejamos” (Tradução 

nossa). 
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Figura 7 - Produtos feitos a partir do episódio 2x22 

 
Fonte: Print da página  

 

Por esse momento ter sido tão importante para essa comunidade interpretativa, a cena 

selecionada, dentro do 2x22, começa aos 33’32” do episódio. Em um close-up, o espectador 

depara-se com o rosto da personagem Emma Swan, que, na iminência de fracassar em sua 

tentativa de salvar a cidade, demonstra ter pensado em uma solução. Nesse breve momento, 

nota-se que a cena está sob a perspectiva da personagem. “O ponto de vista é apresentado 

antes de tudo pela localização da câmera. É o ponto de observação da cena (...). Nenhum pon-

to de vista é neutro”  (JULLIER; MARIE, 2009, p.22). 

Emma é a protagonista da série e, na maioria das vezes, o espectador pode notar que o 

olhar sob os acontecimentos são pautados por ela. Ainda assim, os planos da cena intercala-

vam as expressões faciais de Regina com as de Emma. A sequência fortalece a sensação de 

sufocamento pela ambientação – eles estão dentro de uma mina – e pelo enquadramento que 

pouco se abre. No máximo, vê-se um plano americano. O foco neste momento são os rostos 

das personagens, os olhares trocados e a respiração ofegante. Além do plano detalhe que foca 

nas mãos das duas, mostrando luzes fortes advindas da magia.  

No quesito interpretação das atrizes, pode-se seguir o modelo de Assumpção (2015), 

para levar alguns pontos em consideração, tais quais: o Psicológico e o Técnico. No presente 

capítulo, vamos analisar os aspectos referentes à psicologia das figuras dramáticas em cena, 

pois é mais certeira a obtenção de respostas concretas neste elemento quando se está avalian-

do o produto final, que é o que o pesquisador tem contato de fato. Para apontar com objetivi-

dade a tecnicidade das artistas, o ideal seria um acompanhamento de seus processos de cria-



65 
 

ção, o que não é necessário para esta pesquisa, pois os aspectos analisados são os mesmos que 

podem ser vistos pelo público fã ao assistir ao seriado.  

Estão inclusos nos elementos psicológicos o tom da voz, a expressão e movimentação 

corporal e o olhar. Durante a sequência de Emma e Regina, retirada do episódio 2x22, os cor-

pos estão tensionados, é uma situação de pânico e possibilidade de óbito. Porém, também fi-

cam notáveis os olhares de cumplicidade e entendimento trocados entre as duas personagens. 

Elas entendem que precisam unir suas forças para interromper o dispositivo que coloca a vida 

de todos em perigo e que aquela ação pode ser bastante perigosa.  

No rosto da atriz Lana Parrilla (Regina), observa-se tensão, medo e surpresa. Até este 

momento, ela não era vista com bons olhos, contudo o ato de Swan pode demonstrar a per-

cepção de que ela não está mais sozinha. Logo, a ação da cena é destruir o dispositivo para 

salvar a cidade do perigo e devolver a tranquilidade para seus moradores. A partir dessa ação, 

as emoções advindas desse objetivo são demonstradas como uma consequência do aconteci-

mento da cena. “A capacidade de achar ou criar objetivos que despertem a atividade do ator, e 

a capacidade de manejar esses objetivos, constituem as preocupações cruciais de toda a nossa 

técnica interior” (STANISLAVSKI, 1998, p.75). 

Numa observação da cena, não é possível afirmar quais são as intenções afetivas de 

cada personagem durante a sequência. O objetivo básico seria o de salvar a cidade, sendo que, 

para Regina, ainda há a questão da redenção dela aos olhos do filho. No entanto, para os fãs 

de Swan Queen o que aconteceu nessa sequência foi a demonstração de que as duas seriam o 

que eles chamam de “Um casal único” (One true pairing ou OTP). 

 

Figura 8 - Cena de OUAT, segunda temporada, episódio 2: “Seguindo até o amanhecer”. 

 
Fonte: Print da tela 

 

Conforme já assinalado, o lema da série é: “O amor é magia”, logo, para os shippers 

de Emma e Regina, quando as duas salvaram a cidade utilizando seus poderes mágicos, elas 
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estariam performando um “ato de amor verdadeiro”. Além disso, os olhares de confiança e a 

parceira entre a dupla criou teorias na cabeça destes torcedores, os empolgando-os para um 

possível canon. 

 

EPISÓDIO 3X05 – AGIR CORRETAMENTE 

 

Neste arco da temporada, o objetivo das personagens principais é salvar o garoto Hen-

ry Mills. Para isso, Branca de Neve, David (o Príncipe Encantado), Capitão Gancho, Regina e 

Emma se unem e vão até à Terra do Nunca. Apesar de bastante esforços, o vilão acaba impe-

dindo os heróis de concretizar o intento deles de forma mais rápida.  

A cena retirada deste episódio, referente ao ship Swan Queen não foi exatamente uma 

sequência romântica para os shippers. Porém, para esta Comunidade Interpretativa ocorreu 

uma união da dupla, mostrando entre elas uma dinâmica de mães, o que as tornaria uma ver-

dadeira família. Durante o 3x05, Emma e Regina, juntamente com Branca de Neve, buscam 

enviar um recado para Henry. Trabalhando em equipe, as três conseguem realizar o intento e 

ficarem mais próximas de salvar o garoto. 

Alguns trechos do episódio foram cruciais para essa parte do fandom, a exemplo da 

sequência (aos 30’59”) em que a personagem Regina Mills diz para Henry a seguinte frase: 

“Nós te amamos” (We love you). Essa junção de palavras, proferidas por Regina, juntamente 

com um enquadramento em primeiro plano, no qual são vistos os rostos não apenas de Swan 

Queen como Mills, foi para os fãs um reconhecimento da ex-vilã de que ela fazia parte da 

família e reconhecia Emma como mãe do garoto. 

Aos 35’16” ocorre o desfecho da sequência anterior. Branca de Neve tenta desculpar-

se com Emma por ter duvidado do plano e por sua preocupação em relação ao caráter da 

mesma. Regina intervém e afirma que fará o trabalho sujo por elas. Enquanto a discussão a-

contece, a câmera faz um travelling, simulando breves planos sequências. Além disso, a ação 

e o caminhar das atrizes também é em círculos, criando o raccord de movimento. A ideia que 

a cena passa é da cerco, devido ao embate das três. 

 

(...) raccord de movimento, que consiste em determinar uma associação de 

rapidez de deslocamento entre A e B. Frequentemente, o raccord de movi-

mento é combinado com um objeto de ligação – qualquer coisa ou qualquer 

pessoas contínua a (ou termina de) executar em B um trajeto iniciado em A. 

(JULLIER; MARIE, 2009, p.46) 

 

Figura 9 - Cenas de OUAT, 3x5 – sequência A: Emma, Regina e Branca de Neve conversam com Henry; se-
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quência B: Discussão entre Regina, Emma e Branca de Neve.  

Fonte: Print da tela 
 

 

EPISÓDIO 4X23 – OPERAÇÃO MANGUSTO – PARTE 2 

 

Após derrotarem os vilões da quarta temporada, Emma e Regina estavam se preparan-

do para viver uma suposta calmaria, depois de desfazerem o feitiço do bruxo Rumpelstiltskin, 

porém o rapaz estava morrendo e sua amada pede para que retirem a escuridão de dentro de 

seu coração para que ele possa voltar à vida. No entanto, quando a dupla, juntamente com a 

ajuda de Gancho, Robin Hood e os pais de Swan (Branca de Neve e Príncipe Encantado), 

retira a maldade de Rumpel, ela se espalha de forma física por toda a cidade.  

Se o sacrifício de Emma Swan foi totalmente direcionado para Regina Mills, quais e-

lementos da cena poderiam alertar o espectador disso? Ou seria meramente um queerbaiting? 

Quando a sequência final se inicia, aos 42’14”, vê-se um plano geral que ambienta o especta-

dor sobre o local onde os acontecimentos decisivos irão se passar. “O plano geral insere o 

sujeito em seu ambiente, eventualmente dando uma ideia das relações entre eles” (JULLIER; 

MARIE, 2009, p.24). 

Emma chega com Gancho e percebe que a escuridão está em volta deles. Em seguida, 

Regina e Robin Hood aparecem. Após um breve período de contemplação em busca da enti-

dade (o que dura menos de trinta segundos) vê-se em um plongê do rosto de Mills, que passa 

a ideia de que as trevas encontraram o corpo que buscavam (41’44”). 

Quando Swan percebe que a escuridão vai tomar conta do coração de Mills, ela entra 

em desespero. A cena passa a mesclar planos médios de uma Emma sem reação, mas muito 

nervosa, e uma Regina em close-up, passando a ideia de sufocamento e aproximação de sua 

dor. De acordo com Jullier e Marie (2009), essa pode ser uma forma de marcar traços psico-
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lógicos das personagens. Nesse caso, o espectador visualiza o sofrimento da Rainha. 

No quesito interpretação, seguindo o modelo de Assumpção (2015), observa-se que as 

atrizes Lana Parrilla e Jennifer Morrison estabelecem um clima de pânico em seus olhares, 

corpos tensionados e uma expressão facial de quem deseja dizer algo, mas não consegue. A-

parentemente há um subtexto que fica apenas em seus gestos e olhares. “O monólogo interior 

é o recurso de caracterização de personagem que vai mais longe na tentativa de expressão da 

interioridade da personagem” (BRAIT, 1985). 

Quando a sequência chega em 42’16”, Emma demonstra uma tomada de atitude. Ca-

minhando para frente, ainda em plano médio, com um olhar determinado, ela toma a sua deci-

são ali, Swan irá tomar o lugar de Mills e se tornará a Senhora das Trevas. Depois de um mi-

nuto sem diálogo entre as duas moças, finalmente Regina intervém na tentativa de parar Em-

ma: 

 

Regina – Emma, não! Tem que haver outro jeito! 

Emma – Você se esforçou demais para ter sua felicidade destruída. 
 

Figura 10 - Cena entre Emma e Regina, retirada do episódio 4x22 

 
Fonte: Print da tela 

 

O plano médio acompanha uma Emma antes muda mas, agora, a personagem aparece 

em primeiro plano. Swan está fragilizada e suas emoções crescem com a aproximação do 

quadro. O enquadramento no rosto de Regina fecha ainda mais, quando ela clama para a outra 

moça não se sacrificar. Na interpretação dos fãs, nesse exato momento, os olhares eram de 

cumplicidade e amor. O que se vê na cena são lágrimas e uma intensa vontade de uma salvar a 

outra. Fica posto nessa hora o que o fandom de Swan Queen declarou como ato de amor ver-

dadeiro. 

 

EPISÓDIO 5X2 – O PREÇO 

 

O segundo episódio da quinta temporada de Once Upon a Time apresentou algumas 

cenas que geraram discussões dos dois grupos de shippers. Mais adiante, serão postas as opi-
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niões das torcidas sobre o 5x2. Por enquanto, cabe, neste trecho da presente dissertação, elu-

cidar os pontos referentes à própria narrativa.  

Em “O preço”, durante os flashbacks, Emma Swan precisa lidar com o fato de que se 

tornou a “Senhora das Trevas” em outro reino: Camelot. Para tentar se salvar, ela conta com a 

ajuda dos seus pais, de Gancho, Regina e alguns moradores da cidade de Storybrooke. Com 

medo de perder o controle, ela entrega a adaga que pode comandá-la e mandá-la fazer o que 

quer que seja para Regina Mills. Esta atitude rendeu uma sequência na qual elas discutem os 

limites do uso deste poder. Para os Swan Queen esta cena revelou uma conexão das duas, pois 

Swan confiou plenamente em Regina e, mesmo com todas as dificuldades, elas acreditariam 

na capacidade uma da outra de resolver todos os problemas e retornar para casa. 

Aos 10’42”, é mostrado um plano geral da torre do castelo do Rei Arthur, em Camelot, 

dando uma ideia de localização de onde estão Emma e Regina. Em seguida, acontece uma 

cena interna, com as duas personagens discutindo sobre o uso da adaga. Majoritariamente, são 

utilizados planos americanos, que contextualizam o espectador do ambiente, dos objetos que 

compõe a direção de arte e da postura corporal da dupla. Porém, em alguns momentos pontu-

ais, como quando Swan agradece pela ajuda de Mills, vê-se um close-up, para fixar e eviden-

ciar as emoções da dupla.  

O corpo de Emma permanece retesado, tenso. Ao mesmo tempo, ele fica levemente 

inclinado para frente no início da sequência, voltando ao prumo quando as explicações são 

fornecidas por Regina. Mills não modifica a sua postura ao longo da cena, seus movimentos 

são mais leves e dinâmicos, enquanto os de Swan carregados de peso do que parece vir das 

trevas que estão habitando a sua alma. 

 

A medida certa das sílabas, palavras, fala, movimentos nas ações, aliados ao 

seu ritmo nitidamente definido, tem significação profunda para o ator. Pode 

ser, igualmente, prejudicial e benéfico. Bem utilizado, ajuda a induzir os sen-

timentos adequados, dentro do natural, sem forçar. (STANISLAVSKI, 2000, 

p.260-261). 

 

Dessa forma, Jennifer Morrison busca trazer um tom mais lento e arfante, para dar a 

impressão de peso na fala de Emma Swan. Lana Parrilla é mais direta e ágil, criando um con-

traponto entre as duas. Parrilla também se move mais enquanto Morrison permanece quase 

imóvel, apenas observando a companheira de cena. Não há muito movimento de câmera e os 

cortes são mais secos. Apenas no quadro que acontece aos onze minutos da sequência é pos-

sível notar uma tentativa de “câmera na mão”, vindo por detrás das estantes deste sótão no 

qual as personagens estão conversando. Mais adiante, não se relata a presença de mais alguém 
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na cena (alguém que poderia estar escondido). Fica então a sensação de constante observação 

e cerco que a protagonista e os outros heróis sentem quando estão em Camelot. 

No que Jullier e Marie (p.49, 2009) vão chamar de cenografia, essa sequência pode se 

encaixar na subcategoria criada pelos autores chamada de “Tribunal”. Nela, como assim é 

descrito pelos pesquisadores, são demonstrados dois pontos de vistas distintos, duas posições, 

nas quais a posição da câmera permitira o espectador “julgar” as distinções de pensamentos e 

ações das personagens e chegar a uma dada conclusão. No caso da cena entre Emma e Regi-

na, as duas começam em oposição e a interpretação dos shippers de Swan Queen foi a de ape-

sar das divergências elas poderiam formar sim um casal, pois a confiança e o entendimento 

selaria uma união pacífica
45

. 

 

A câmera assume sucessivamente os lugares de acusado, do júri e do juiz. É 

a cenografia soberana da época de ouro de Hollywood, aquela que mostra 

que ‘todo mundo tem suas razões’, aquela que também permite que o espec-

tador-juiz decida. Ela se baseia em geral no campo contracampo. (JULLIER; 

MARIE, p. 50, 2009).  

 

 A principal questão apontada pelos shippers de Swan Queen é a forma a partir da qual 

se dá o diálogo. Regina explica suas intenções para Emma, ela só não pede a adaga de volta, 

mas também agradece genuinamente Mills no fim da cena, aos 11’47”. 

 

Figura 11 - Cena entre Emma e Regina, retirada do episódio 5x2 

 
Fonte: Print da tela 

 

 

EPISÓDIO 6X22 – RINGUE DE FOGO 

 

                                                           
45

 Os dados referentes à opinião dessa parcela do fandom serão explorados mais adiante.  
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Após seis anos em exibição pelo Canal ABC, o episódio vinte e dois da sexta tempo-

rada fechou o ciclo iniciado em 2011. A narrativa ganha uma espécie de desfecho para que 

outra comece. O objetivo de Adam Horowitz e Edward Kitsis era realizar uma redefinição de 

plot, com novas personagens e algumas mudanças de elenco. Para o ano de 2017, somente 

permaneceram Lana Parrilla (Regina), Colin O’Donoghue (Gancho) e Robert Carlyle (Mr. 

Gold), com algumas participações que acontecerão em momentos pontuais.  

Durante essa sequência, Regina Mills precisa motivar Emma Swan. A protagonista es-

tá prestes a enfrentar a batalha final da temporada e desse ciclo da série. Durante a conversa 

entre as duas, Regina faz uma espécie de resumo da trajetória das duas, relembrando como 

elas foram de inimigas até mães que dividem pacificamente a guarda do filho Henry. 

 

Figura 12 - Cena entre Emma e Regina, retirada do episódio 6x22 

 
Fonte: Print da tela 

 

O enquadramento mais utilizado na cena é o primeiríssimo plano, com alguns closes 

pontuais, casados com as partes mais dramáticas da fala de Regina. Os raccords são dados por 

movimentos dos olhos e de cabeça das atrizes. A sequência se encaixou para os shippers de 

Swan Queen também como uma referência ao episódio 3x11 – Voltando para Casa (Going 

Home).  

Essa estratégia é o que Jullier e Marie (2009, p.70) chamam de “cumplicidade”. O es-

pectador já entrou em contato com algo anteriormente. No caso do texto de Jullier e Marie, 

eles estão falando de dados externos à obra, porém no contexto dos fãs de Once Upon a Time 

o termo se encaixa justamente pelo que é chamado de “paralelos” pelas comunidades de fãs. 

Algo que já ocorreu na trama anteriormente é realizado novamente sobre outro ângulo ou si-

tuação. 
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A cumplicidade une a equipe que fez o filme com o público que foi assistir a 

ele, tendo por base uma cultura comum. A cumplicidade sempre existiu, es-

pecialmente no gênero da paródia – uma paródia só é engraçada quando se 

conhece o original. (...) A cumplicidade varia segundo a competência do es-

pectador. (JULLIER e MARIE, p. 70, 2009). 

 

Figura 13 - Paralelos traçados entre Swan Queen e Snowing 

Fonte: Print da lista de busca do Tumblr, em 24 out. 2017, às 04h30 
 

 

4.1.1 As fantasias compartilhadas dos Shippers de Swan Queen 

 

 

Ao juntar os elementos da linguagem audiovisual e a observação dos shippers de Swan 

Queen, é possível discutir alguns pontos sobre as suas fantasias compartilhadas e como a tra-

jetória do grupo os tornou, de fato, uma comunidade interpretativa cujos membros, juntos, 

geram sentido, a partir do que é exibido pela obra original. 

No episódio 2x22 – Seguindo até o amanhecer, nota-se que os shippers de Swan Que-

en enxergaram esta cena como importante para Emma e Regina. As fan arts que resultaram 

em camisetas, canecas, capas de celulares e etc. são fruto do que Ford, Jenkins e Green (2015) 

chamam de Fantasia Compartilhada. Aqui, nota-se que a união da protagonista com a ex-vilã 

cresceu dentro deste fandom e espalhou-se pela internet.  

Dentro do grupo Igreja Swan Queen é o Amor
46

 não foi diferente. Criado em 2013, pe-

la integrante da torcida Luiza Yalle
47

, no intervalo entre a segunda e a terceira temporada do 

seriado Once Upon a Time, a comunidade surge exatamente no momento após o desfecho do 

2x22 e todo o burburinho que surgiu depois dele.  

Analisando os shippers de Swan Queen como Comunidades Interpretativas e buscando 

o que Zilberman (1989) refere-se a relações de poder, aqui talvez Yalle tenha sido fundamen-

tal para a existência e permanência dos membros dentro do grupo Igreja. As suas teorias so-

                                                           
46

 O grupo tem 1.794 membros - dados obtidos no dia 3 de dezembro de 2017. 
47

 A revelação da identidade da integrante do grupo foi autorizada. 
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bre a série renovavam as esperanças desta parte do fandom, aumentando, também, o debate 

entre eles dentro e fora do grupo do Facebook. 

Nesse período, as discussões pautadas nas ideias da “pastora” uniam a torcida para a-

creditar que seus desejos estavam mais próximos e também os transformavam cada mais em 

uma comunidade interpretativa, na qual as ações do seriado teriam justificativas pautadas no 

futuro de Regina e Emma, juntas. Possuir esta fantasia em coletivo também fundamenta o 

grupo como uma comuna de criação de sentido, na qual os receptores lutam e creem em suas 

leituras em relação à obra original.   

 

Figura 14 - Argumento de Luiza Yalle, shipper de Swan Queen 

 
Fonte: Print da página 
 

Se outrora os materiais sobre Swan Queen eram encontrados de forma mais solta e 

sem grupo brasileiro forte e ativo, é a partir do episódio 2x22 que essa aproximação e cresci-

mento da participação acontecem. Além disso, as teorias, juntamente com a frase-lema para 

os shippers, endossaram a participação dos torcedores em temporadas futuras, que ainda ci-

tam os eventos de Seguindo até o amanhecer em 2017, em suas discussões e embates.  

O episódio vem como um start mais forte para essa comunidade e uma preparação dos 

rumos para a terceira temporada. O grupo formava-se a partir daí e, junto com ele, o entendi-

mento da obra: “(...) a comunicação ocorre somente dentro de um tal sistema (ou contexto, ou 

situação, ou comunidade interpretativa) e que a compreensão conseguida por duas ou mais 

pessoas é específica a esse sistema e determinada unicamente dentro de seus limites” (FISH, 

1992, p.192,). 

Após os acontecimentos do final da segunda temporada, outro momento forte para a 

construção de uma nova Fantasia Compartilhada e a continuidade do grupo como uma co-

munidade interpretativa ocorreu no episódio 3x5 – Agir Corretamente. Durante e depois da 
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exibição desse episódio, aconteceram duas discussões dentro do fandom de Swan Queen. A 

primeira foi sobre a interação entre Emma e Regina, que se unem para salvar a vida do filho 

delas
48

; a segunda teve foco na insatisfação com o beijo entre Swan e Capitão Gancho e o 

descrédito do ocorrido.  

Aqui é curioso notar como a fantasia compartilhada, de Jenkins, Ford e Green (2015), 

destes fãs une-se ao fato da desolação relacionada com o beijo Gancho e Emma que torna o 

ship opositor canon dentro da história cria neste período a primeira controvérsia oportuna 

mais forte quando o assunto é este embate dos CS versus os SQ. Captain Swan seria uma es-

pécie de empecilho no caminho do casal que seria o principal do seriado, marcando a hetero-

normatividade e a falta de representatividade dentro do seriado, como destaca Romano 

(2014), em seu artigo:  

 

Enquanto a formação de casais heterossexuais entre os personagens são 

tipicamente um jogo justo em Hollywood, os relacionamentos homoafetivos 

ainda são atípicos, especialmente se eles envolvem personagens principais. 

Mas isso não impediu os fãs de torcer por casais gays nos fandoms de 

shippers homossexuais. (ROMANO, 2014, p.1)
49

 

 

Há uma facilidade maior em encontrar pares românticos heterossexuais de fato, porém 

a Comunidade Interpretativa formada pelos shippers de Swan Queen possuíam a teoria de que 

Once Upon a Time contaria o conto de fadas moderno, no qual duas mulheres acabariam jun-

tas. Durante a conversa entre os membros do grupo, exposta no próximo print de tela, as fãs 

afirmam que possuem fé que Swan Queen será canon e que a “pastora” do grupo, Luiza Yalle, 

sempre mantém a esperança delas.  

É importante observar que a interpretação dos shippers de SQ é elaborada não apenas 

durante a espectatorialidade, mas durante os debates entre eles. No 3x05, Captain Swan torna-

se canônico dentro da trama, porém não existe a desistência do ship deles nesse momento e 

sim uma tentativa de elaborar teorias e imagens que tragam de volta a certeza de que a Regina 

e Emma formaram a dupla end game da narrativa.  

 

                                                           
48

 A descrição deste episódio está contida no capítulo 3 da presente dissertação. 
49

 While straight pairings between characters are typically fair game in Hollywood, queer relationships are still 

atypical, especially if they involve main characters. But that hasn’t stopped fans from rooting for queer pairings 

in slash fandoms. The increasing visibilty of slash fandom, and the popularity of slash shipping, often puts fan-

dom squarely at odds with a century of the celluloid closet (Tradução nossa). 
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Figura 15 - Conversa entre shippers de Swan Queen 

 
Fonte: Prints de outubro de 2013, retirados do grupo Igreja Swan Queen é o Amor 

 

Figura 16 - Manip beijo Swan Queen versus imagem de beijo Captain Swan 

 
Fonte: Print da página 

 

As tensões entre a torcida para Swan Queen e para Captain Swan começam a ficar 

mais acirradas e as interpretações mais divergentes. Principalmente no que tangem as inten-

ções dos autores ao colocar as duas duplas na história. Novamente, é possível citar a Contro-

vérsia Oportuna de Jenkins, Ford e Green (2013). O conceito paira neste momento como uma 

explicação para as disputas entre as duas comunidades que se pautam principalmente na ar-

gumentação dos SQ de que CS aconteceu não porque existe uma história a ser desenvolvida 

pela dupla, mas porque era o casal heterossexual mais fácil de fazer acontecer naquele mo-

mento. Enquanto isso, os defensores do pirata Gancho afirmava o oposto disso, como será 

mais discutido adiante.  

Após o 3x5, Emma e Capitão Gancho passaram a namorar e entre alguns pequenos 

embates e ações dos fãs, apenas no último episódio da quarta temporada (o 4x22) um fato 
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grandioso para os shippers de Swan Queen os reuniu novamente como comuna que pensa 

semelhantemente e que foca em produzir materiais a partir daquela ação vista no seriado. Não 

que as atividades tenham parado antes disso, porém o Operação Mangusto tem uma elabora-

ção forte de sentido criado pelos fãs, a ideia de que Emma Swan performou um ato de amor 

verdadeiro e que, para eles, aquela atitude viria a ser fundamental para o ship se tornar canon 

no futuro. 

Ainda que houvesse uma importância dada ao episódio, no grupo Igreja Swan Queen é 

o Amor as opiniões sobre ele estavam dividas entre positivas e negativas. Ainda que os SQ 

vissem o sacrifício da Emma como uma atitude voltada para Regina, o fato de a protagonista 

ter dito “Eu te amo” para Capitão Gancho criou certo incômodo. Alguns membros começaram 

a perder as esperanças a partir deste ponto e outros tiveram suas esperanças renovadas por 

verem a ação de Emma como um ato de amor verdadeiro
50

. 

Dessa forma, o maior debate nessa comunidade era entender qual o objetivo dos auto-

res ao colocar duas cenas importantes para os shippers rivais, uma com contexto supostamen-

te subjetivo e o outro mais explícito. As dúvidas e certezas acerca do acontecimento de Swan 

Queen dentro da história ficaram mais presentes nas discussões, bem como os aborrecimentos 

com a torcida para Captain Swan que teria buscado tirar a legitimidade do ato de amor verda-

deiro de Emma, afirmando que o mesmo teria sido para o bem da cidade. 

A fantasia compartilhada aqui fica sendo a da ação de Emma Swan como um sacrifí-

cio por amor a Regina. A partir desta lógica da Comunidade Interpretativa dos shippers de 

Swan Queen muito material de fã foi elaborado, o que favoreceu o “espalhamento”: “Esses 

valores dão forma às decisões que os fãs tomam em todos os níveis, a começar, por exemplo, 

com uma escolha de um filme ou programa de televisão”, (Ford, Jenjins e Green, 2015, 

p.252). Novamente, aqui se vê a questão da representatividade como aproximação do público 

com a série. 

As discussões entre os shippers de Swan Queen demonstravam que o ato de salvar a 

vida da mulher que se ama seria uma representação relevante socialmente e historicamente 

para seriados de TV e contos de fadas, além de ser o momento ideal, para eles, de tornar o 

casal canon. 

 

                                                           
50

 Ver análise completa do episódio no capítulo 3. 
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Figura 17 - Discussão entre shippers de Swan Queen 

 
Fonte: Print da página 

 

Com a esperança do ato de Emma ser o primeiro passo para o canon, o episódio 5x2 

– O Preço também criou expectativa nessa parte do fandom. Após a sua exibição, a torcida de 

Swan Queen focou em duas discussões. A primeira, que pareceu ser a mais relevante para a 

comunidade, foi a interação de Regina e de Emma como a Senhora das Trevas. O fato de a 

protagonista ter confiado a adaga para Regina Mills – artefato que pode controlar totalmente 

suas ações – seria uma demonstração de afetuosidade e confiança entre as duas.  

Contudo, outro fato chamou a atenção dos SQ. No 5x2, o Capitão Gancho e Emma 

Swan se beijam após a transformação da moça em Senhora das Trevas. Dentro de Once Upon 

a Time um beijo de amor verdadeiro pode salvar as pessoas de qualquer maldição, porém isto 

não acontece com Captain Swan. A teoria da torcida Swan Queen foi a de que Emma e Gan-

cho não seriam o par perfeito da narrativa, pois nada muda depois da interação dos dois, tor-

nando, talvez, esta hipótese a fantasia compartilhada mais forte dessa temporada. Isso porque 

foi a lógica que mais rendeu memes, gifs e materiais de fãs. 

A forma pela qual estão sendo avaliadas as fantasias vem de onde elas foram tiradas a 

princípio. É necessário avaliá-las junto com o quesito da mídia espalhável, criada também por 

Jenkins, Ford e Green (2015). Desta forma,o que mais rendeu para o shippers do 5x02 foi o 

fato do beijo do casal rival não ter quebrado a maldição de Emma, deixando em aberto o es-

paço para compor um OTP ao seu lado. 

 

Figura 18 - Conversa entre shippers de Swan Queen sobre o episódio 5x2 

Fonte: Print do grupo Igreja Swan Queen é o Amor (a identidade de Aline Teixeira foi autorizada) 
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O episódio foi para a comunidade Swan Queen um fortalecimento da esperança em re-

lação ao sentimento das duas personagens. Inclusive, depois da exibição do 5x2 surgiram al-

gumas fan arts relacionadas a ele. Que busca tirar legitimidade no casal rival neste momento 

são os SQ, que interpretam a ausência do beijo como quebra do encantamento como uma pista 

e um quebra na força da relação entre Emma e Gancho. 

 

Figura 19 - Fan arts de shippers de Swan Queen sobre o início da quinta temporada 

Fonte: Print das páginas. A primeira arte foi encontrada no Tumblr “Sinksanksockie”; a segunda faz parte da 

página Mylena, no Pinterest; a terceira foi retira do Twitter @BabieIndie 
 

Apesar de todas as hipóteses criadas por esta comunidade interpretativa, no primeiro 

semestre de 2017, essa parte do fandom teve todas as suas teorias negadas e jogadas por terra. 

Após seis anos de exibição, a torcida para Swan Queen ficou um tanto decepcionada com o 

desfecho da sexta temporada, que trazia a conclusão da trajetória da personagem Emma Swan. 

Para eles, o ship foi injustiçado e os autores não tiveram coragem de arriscar contar a verda-

deira história de amor da trama: a de Regina e Emma. 

Outro descontentamento estava relacionado ao end game do ship Captain Swan. Mui-

tos deles consideram a relação abusiva e turbulenta demais, além de ter transformado a perso-

nalidade de Swan, deixando-a menos firme e independente. Os acontecimentos dos dois últi-

mos anos já reforçava a possibilidade de Swan Queen não acontecer, porém a certeza impac-

tou o fandom. Ainda assim, os membros de seu fandom continuaram a produzir material de fã 

e a interagir uns com outros, em menor quantidade, porém ainda num número significativo de 

duas a três publicações semanais, principalmente com links de fan fics e fan videos. 

Dessa forma, apesar da série não feito o ship Swan Queen canon, os fãs continuam 

mobilizando-se entre si, continuando a interagir com o material de sua Fantasia Comparti-

lhada, porém cessando o trabalho como comunidade interpretativa, no que refere-se aos no-

vos conteúdos do seriado, já que não há, teoricamente, nenhuma possibilidade de Emma e 
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Regina ficarem juntas, após a saída da protagonista do seriado em 2017. 

 

 

4.2 ANÁLISE DOS SHIPPERS DE CAPTAIN SWAN 

 

 

EPISÓDIO 2X22 – SEGUINDO ATÉ O AMANHECER 

 

O diálogo de embate entre Emma e Gancho começa aos 36’3” de episódio. Nele, a 

protagonista busca convencer o rapaz a utilizar o feijão mágico para levar o dispositivo des-

truidor para outra dimensão. Porém, ele acredita que a ideia seja muito arriscada. Para fazer o 

Capitão mudar de ideia, Emma Swan busca se conectar com ele para tal, no seguinte texto: 

 

Emma: Você e eu, nós entendemos um ao outro! Cuide de si mesmo e você 

nunca irá se machucar, certo? 

Hook: Sempre deu certo para mim! 

Emma: Até o que dia que não dá certo! Nós vamos fazer isso! Pode ser lou-

cura, pode ser idiota, mas vamos fazer. Então, você pode se juntar a gente e 

fazer parte de algo ou você pode fazer o que sabe fazer de melhor e ficar so-

zinho. 

 

Durante a sequência, são intercalados primeiros planos, planos americanos e closes. A 

mescla de enquadramento parece querer demonstrar as tensões estabelecidas nas personagens. 

O desespero de Emma, o encantamento de um Gancho quase convencido, mas também preo-

cupado porque tem muita gente para apoiar Swan na decisão dela. Por isso, os primeiros pla-

nos são na protagonista, pois se pode ver sua expressão, mas também a de sua família e ami-

gos.  

No quesito atuação, a atriz Jennifer Morrison (Emma) permanece com o corpo arque-

ado para frente e com o olhar fixo em Gancho durante toda a sequência. A voz da moça per-

manece ofegante, demonstrando certo desespero e uma vontade de atingir o pirata através de 

um convencimento pautado nas semelhanças de personalidade dos dois.  Colin O’Donoghue 

(Capitão Gancho) divide o foco entre o rosto da protagonista e do grupo de pessoas da cidade 

atrás dela. Existe uma tensão estabelecida na cena, tanto nos planos que intercalam os rostos 

da dupla, quanto os enquadramentos que revelam as outras personagens aguardando o desfe-

cho da conversa. 

 



80 
 

Figura 20 - Cena Captain Swan retirada do episódio 2x22 

 
Fonte: Print da tela 

 

Apesar de o Capitão Gancho apenas fingir entregar o feijão mágico nessa cena, a im-

portância dela para os torcedores vem de seu resultado. Quando o pirata está indo embora 

com o artefato, em seu navio, ele parece lembrar da sua conversa com Emma e decide retor-

nar para Storybrooke para ajudar a moça. Dessa forma, para os shippers de Captain Swan esse 

é um momento importante para o casal, que viria a namorar em temporadas futuras. Este mo-

mento foi uma espécie de start para a transição do Capitão para mocinho dentro da narrativa.  

 

EPISÓDIO 3X05 – AGIR CORRETAMENTE 

 

Quase no final do episódio, aos 36’41”, após Capitão Gancho salvar a vida de David, a 

protagonista decide conversar com ele, para agradecê-lo por ter protegido a vida de seu pai. A 

cena é importante para os Captain Swan porque é aí que acontece o primeiro beijo da dupla. 

Após ter muita dificuldade para acreditar nas boas intenções de Gancho, Emma agradece a ele 

aos 37’05”.  

Durante a cena, Jennifer Morrison tem o corpo mais relaxado, passando a impressão 

de serenidade e guarda baixa. A atriz executa poucos e precisos movimentos, dando apenas a 

noção de uma aproximação lenta em relação ao Capitão, mostrando ter a consciência corporal 

em cena, como descrevia Stanislavski em um trecho de A construção da personagem: “ne-

nhum gesto deve ser feito apenas em função do próprio gesto. Seus movimentos devem ter 

sempre um propósito e estar sempre relacionados com o conteúdo de seu papel” (1999, p.79). 

O olhar dela parece titubeante em alguns momentos, intercalando-o entre o chão e o 

rosto do pirata. Após o agradecimento, o tom da conversa se transforma e passa a soar como 

um flerte entre os dois. Gancho pede um beijo, como forma de gratidão pelo seu ato heroico, e 

Swan acaba cedendo (aos 37’30”). O mais importante na atuação de Jennifer Morrison é que 
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quando ela vai embora faz uma expressão facial de contentamento, o que os shippers de CS 

viram como uma possibilidade de continuidade do ship no futuro da série, o que aconteceu de 

fato. 

 

Figura 21 – Cena de OUAT, episódio 3x5 – Agindo Corretamente 

 
Fonte: Print da tela 

 

Em questão de enquadramento, são utilizados três tipos de planos: americano, primei-

ro plano e o close, principalmente no início da sequência. Porém, a maior parte da cena é fil-

mada com close-up. O plano intensificou a demonstração dos sentimentos e as expressões 

faciais dos dois que é justamente o objetivo deste tipo de enquadramento. 

 

O close-up rompe essa unidade isolando uma de suas partes (classicamente, 

a passagem em close-up pode apresentar uma ‘aproximação’ no sentido pró-

prio e figurado – que obedece a um desejo de entrar em intimidade maior 

com um personagem) ou isolar um detalhes que importa na história (...); mas 

há também motivações psicológicas (esboçar o retrato de um personagem 

‘em pedaços’), puramente plásticas (...). (JULLIER; MARIE, 2009, p.24) 

 

Os cortes secos
51

 e a pouca movimentação de câmera também reforçam um olhar mais 

intensificado do espectador para as emoções e para a conversa das personagens.  

 

EPISÓDIO 4X23 – OPERAÇÃO MANGUSTO - PARTE 2 

 

Num plano geral, o espectador se situa na cena novamente, o foco não está mais na si-

tuação vivida pelas duas mulheres e sim para o relacionamento de Emma com Capitão Gan-

cho. Quando ele percebe que a decisão dela é certeira, tenta interferir e procura fazer a heroí-

na mudar de ideia (42’05”). Os dois se aproximam e o plano sai do geral e vai para um close-

                                                           
51

 “Passagem de um plano para outro por uma simples colagem, sem que o raccord seja marcado por um efeito 

de ritmo ou truncagem” (AMOUNT; MARIE, 2001, p.66). 
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up. Gancho demonstra um olhar triste e decepcionado, mas seu corpo permanece ativo, pas-

sando uma ideia de que ainda há uma esperança que ele consiga convencê-la a mudar de ideia.  

O quadro passa para o rosto de Swan em um primeiríssimo plano e ela diz a frase tão 

esperada pelos shippers de Captain Swan, o “Eu te amo”. Abre-se o frame para um plano mé-

dio e o casal encosta a cabeça uma na do outro, como um símbolo de despedida. Assim, Em-

ma Swan se afasta do Capitão, juntamente com a lente da câmera que abre mais um pouco, e a 

heroína completa seu sacrifício. 

Enquanto isso, no tempo presente, o Capitão Gancho acredita que pode dar o beijo de 

“amor verdadeiro” em Emma e tirar as sombras do corpo da protagonista. Porém, a sua tenta-

tiva é em vão e nada muda. Apesar de Gancho não conseguir performar o intento que plane-

jou, os shippers de Captain Swan ficaram contentes com o beijo e pelo fato de mesmo Swan 

estando ligada às trevas, ainda deseja ficar com o Capitão. 

 

EPISÓDIO 5X22 – O PREÇO 

 

A cena entre Emma e Gancho se baseia nele buscando dar o beijo de amor verdadeiro, 

que supostamente quebraria a maldição das trevas em Swan, e nela procurando convencer o 

Capitão a aceitar seu novo lado sombrio, juntando-se a ela em sua nova casa, na nova vida. 

Inicialmente, os planos são mais abertos, mostrando o espaço da residência de Swan e um 

distanciamento do casal. 

A movimentação da câmera se baseia, principalmente, no uso de panorâmicas. A ideia 

parece ser a de mostrar o ambiente no qual Emma está inserida e a sua movimentação corpo-

ral. Quase que deslizando sobre o chão, Jennifer Morrison traz uma interpretação sinuosa, 

dando um tom malicioso em sua voz, como se buscasse seduzir outra vez o namorado. Duran-

te a quarta temporada, os dois engatam um relacionamento amoroso que se vê ameaçado pela 

transformação da personagem em uma vilã.  

Enquanto Morrison está mais sinuosa, Gancho está mais resoluto e focado. O olhar do 

ator Colin O’Donoghue permanece focado em Morrison. O objetivo da personagem é salvar 

sua namorada das trevas, por isso o ator demonstra estar atento a cada movimento de Emma e 

não tira os olhos dela até que percebe que não vai alcançar o que deseja naquele momento e 

situação. 

Na observação da atuação da atriz Jennifer Morrison na cena, nota-se a sua consciên-

cia durante o processo de criação em relação aos desejos da personagem Emma Swan e como 

voz e corpo estão preparados para demonstrar a finalidade da figura ficcional durante a sua 
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interação com o namorado. A movimentação e a forma como o texto é dito fortalecem a inter-

pretação de que ela está disposta a estar com Gancho, ainda que esteja nas trevas. 

 

Em cena, como fora de cena, a vida consiste numa série ininterrupta de obje-

tivos e sua realização. Eles são sinais distribuídos o caminho das aspirações 

criadoras do ator. Mostram-lhe o rumo certo. Os objetivos são como notas 

musicais, formam os compassos, que por sua vez produzem a melodia, ou 

melhor, as emoções – um estado de mágoa, alegria etc. A melodia se desen-

volve de um espírito humano num papel, e isso é o que a alma do ator canta. 

(STANISLAVSKI, p.72, 1998). 

 

Figura 22 – Cena de Captain Swan retirada do episódio 5x2 

 
Fonte: Print da tela 

 

Fica posta então a dualidade entre os sentimentos de cada personagem desta sequên-

cia. A sinuosidade de Emma casa com a movimentação de câmera e segue o olhar do Capitão 

Gancho, deixando a ideia de que ali é o olhar dele sobre Swan e a casa que dita o ritmo da 

sequência, a locomoção da protagonista e como cada plano se forma. Esta cena foi importante 

para os Captain Swan por causa da tentativa de Emma Swan de continuar com o namorado, 

mesmo nas trevas e dele de salvá-la. Os shippers de Swan Queen também deram relevância ao 

encontro da dupla, pois o beijo de amor verdadeiro não funcionou, o que deixaria claro, na 

interpretação da torcida para Regina e Emma, que a moça estaria com o par romântico equi-

vocado. 

Por esta razão, apesar do seriado continuar existindo, a análise vai até Ringue de Fogo, 

pois respostas sobre o final da história de Emma Swan são majoritariamente respondidos nele. 

As sequências escolhidas representam as duas últimas cenas importantes para os dois ships na 

narrativa.  

Após o 5x2, uma onda de preocupação se instalou no Captain Swan Crew. Apesar de 

não deixarem de torcer e acreditar no amor de Emma e Gancho, as discussões em outras pági-
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nas sobre a ausência do “beijo de amor verdadeiro” deixou dúvidas no ar. Após alguns deba-

tes entre os membros do grupo, a conclusão foi a de que Emma ainda estava em estado de 

transição entre luz e trevas e por isso a interação dos dois não funcionou para salvar Swan. 

Ainda assim, o reencontro de Captain Swan pós-transformação em Senhora das Tre-

vas, foi vibrado por seus shippers que gostaram de ver a dupla junta em cena, ainda que não 

houvesse um propósito aparentemente objetivo naquele período do seriado. O importante para 

o fandom era aproveitar o contato e o desenvolvimento do ship na tela e buscar entender as 

intenções dos autores para o arco que da trama que estava sendo transmitido naquele ano. 

 

EPISÓDIO 6X22 – RINGUE DE FOGO 

 

Em um contra plongê, o espectador se depara com a imagem que vai da parte externa 

do fusca de Emma Swan até a angulação ficar normal e revelar Emma Swan e Capitão Gan-

cho. A cena é a última dos dois sozinhos nessa temporada e sugere um possível desfecho feliz 

para a dupla, trabalhando juntos e casados
52

. 

Figura 23 - Cena Captain Swan retirada do episódio 6x22 

 
Fonte: Print da tela 

 

A passagem da parte externa do fusca para a parte interna do veículo é feita em um 

corte seco que vai diretamente para o rosto do capitão e, em seguida, para a face de Emma 

Swan. A expressão fácil da protagonista é destacada através de um zoom in. Após a revelação 

do final dos dois, abre-se o quadro e o público pode ver um plano geral do carro de Swan an-

dando pela cidade de Storybrooke.  

Esse momento foi crucial para os shippers de Captain Swan, pois revela que o ship foi 

end game, finalizando assim as expectativas da torcida oposta e dando uma espécie de vitória 
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 A cerimônia ocorre no 6x20 – Deixe do Lado de Dentro (The Song in Your Heart). 
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de argumentação para o fandom de CS. 

Elementos técnicos do audiovisual podem ajudar a fomentar as disputas de sentido de 

um público que, a partir delas, interpreta o conteúdo assistido. Ainda que os espectadores não 

possuam esse conhecimento como bagagem, através de um olhar cuidadoso, eles dialogam e 

constroem discursos sem utilizar termos específicos, mas os apontando. 

Ao observar os shippers opostos de Once Upon a Time, os Swan Queen e os Captain 

Swan, é possível encontrar esse caminho diverso no entendimento das situações, que vai além 

do conflito principal da obra, focando mais nos relacionamentos amorosos que ocorrem na 

narrativa ou que eles desejam que aconteça. 

A partir deste estudo de caso, é possível se ter uma ideia de como as ferramentas de 

construção fílmica podem chegar até o público, gerando até mesmo uma apreciação muito 

distinta das pensadas pelos criadores originais do produto.  

Ao final da exibição do 6x22, o clima no fandom de Captain Swan era de comemora-

ção. O ship da comunidade interpretativa terminou junto, tornando-se end game. Ainda que a 

série continue sendo exibida no presente – a sétima temporada está no ar, chegando a sua me-

tade e dezembro de 2017 – aparentemente os autores concluíra a história de Emma Swan den-

tro de Once Upon a Time. 

 

Figura 24 - Revolta dos shippers de Swan Queen com o desfecho do arco da personagem Emma Swan 
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Fonte: Print da página do grupo Igreja Swan Queen é o Amor. A identidade de Letícia Wunder-

lich foi autorizada.  

 

 

4.2.1 As Fantasias Compartilhadas dos shippers de Captain Swan 

 

 

O grupo Captain Swan Crew
53

 começou em 2014, após a segunda parte da quarta 

temporada. Ainda assim, episódios anteriores ao período foram pautados para fomentar a opi-

nião dos shippers sobre o casal. Ao buscar comentários sobre o 2x22 dentro do grupo, é pos-

sível encontrar postagens nas quais se diz que, a partir das situações postas em Seguindo até o 

amanhecer, a transformação de Gancho em mocinho se iniciou.  

O retorno do Capitão Gancho para ajudar Emma Swan, depois de ter ido embora com 

o Feijão Mágico é, para esta parte do fandom, o momento de virada da personagem e, em di-

versas postagens do ano de 2015, este argumento é utilizado para defesa do pirata quando ele, 

novamente, age de má fé com Swan, quando a moça o transforma em Senhor das Trevas.  

O episódio escolhido também é um start para uma interação mais forte dos CS e SQ. 

A razão para esse ganho da participação é a virada de personalidade de Gancho e Regina den-

tro da narrativa, mas também a ideia de Conteúdo Inacabado, proposta por Ford, Jenkins e 

Green (2013), pois, ao final da temporada, não se sabe ao certo quais serão os rumos dados 

pelos autores para a interação entre as duas duplas. O embate direto entre ambas torcidas ain-

da não acontecia fortemente, porém é a partir do 2x22 que eles demonstram levar mais seus 

casais preferidos a sério, como algo possível de ser canon dentro da história. 
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 O grupo possui 1134 membros até a data 4 de dezembro de 2017. 
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Observa-se, então, que a fantasia compartilhada dessa comunidade interpretativa du-

rante e após Seguindo até o Amanhecer é a de que o ship Captain Swan tornar-se-ia canon e 

seria a partir daquele episódio que a redenção do Capitão Gancho fortaleceria a confiança de 

Emma e aproximaria a dupla – o que não estaria muito longe do que realmente aconteceu den-

tro do enredo. 

O episódio 3x5 – Agir Corretamente é um divisor de águas dentro do fandom de Cap-

tain Swan, porque nele acontece o primeiro beijo de Emma Swan e Gancho, tornando-os ca-

non. É a partir desse acontecimento que eles também ganham o argumento de que o ship deles 

é mais válido por ter acontecido dentro da trama, ao contrário de Swan Queen que é um casal 

fanon. Ainda assim, a certeza do end game ainda não existia.  

Por isso, para mostrar aos realizadores a empolgação deles com a criação existente 

dentro da obra original e o apoio para o novo casal formado, os shippers de CS compartilha-

ram a fotografia do beijo nas redes sociais, principalmente no Twitter para disseminar o mate-

rial e no Facebook para comentar sobre a repercussão desta ação. No entanto, não foram en-

contrados comentários dentro do Captain Swan Crew sobre a interação de Regina e Emma 

durante o 3x5. Contudo, os fãs de CS afirmaram felicidade e superioridade em comparação 

com Swan Queen, não compreendendo com a torcida rival poderia continuar a torcer pela 

dupla depois de ter visto ao episódio no qual Swan e Capitão Gancho se beijam. 

Com um destaque crescente dentro da narrativa, após o beijo ocorrido no 3x5, pro-

gressivamente, Gancho e Emma começam um relacionamento amoroso. Apesar da estabilida-

de do casal durante toda a quarta temporada, no 4x22, a confiança da torcida CS foi um pouco 

abalada e a comunidade interpretativa precisou analisar bem o enredo de Operação Mangusto, 

até chegar a uma conclusão que mantinha a fantasia compartilhada de que o ship deles seria 

um OTP.  

A tensão antes da exibição do episódio foi estabelecida dentro da comunidade do Cap-

tain Swan Crew. Para os shippers, as especulações sobre o sacrifício de Emma deixavam dú-

vidas sobre como seria explorada a relação entre Regina e Emma no futuro, o que poderia 

abalar CS. Após assistir ao 4x22, os torcedores buscaram encontrar respostas para o ato de 

Swan e concluíram que suas ações foram pensando no bem-estar da cidade de Storybrooke. 

Dentro da maioria dos comentários sobre o episódio, há uma crítica negativa aos auto-

res que estariam, teoricamente, fazendo cenas de fan service para os SQ e colocando Emma 

Swan numa posição de fraqueza e negação do amor de Gancho e do filho. A grande tensão 

desse episódio também era buscar uma compreensão sobre o sentido de colocar Swan para 

fazer algo tão forte e decisivo junto de uma sequência que mostra a protagonista se declarando 



88 
 

para o namorado.  

A grande batalha aqui era a de comprovar que Emma Swan é uma heroína que se 

transformaria em Senhora das Trevas, deixando sua alma sombria, por qualquer um de Story-

brooke, porém dizer “Eu te amo” foi unicamente para o Capitão Gancho, objeto de seu desejo 

e admiração. Desta forma, a torcida para CS continua a interpretar a dupla como OTP e per-

maneciam configurados como uma comunidade criadora de sentido. 

Outro momento de instabilidade dentro do grupo aconteceu após a exibição do episó-

dio 5x2. Uma onda de certa preocupação se instalou no Captain Swan Crew. Apesar de não 

deixarem de torcer e acreditar no amor de Emma e Gancho, as discussões em outras páginas 

sobre a ausência do “beijo de amor verdadeiro” deixou dúvidas no ar. Após alguns debates 

entre os membros do grupo, a conclusão foi a de que Emma ainda estava em estado de transi-

ção entre luz e trevas e por isso a interação dos dois não funcionou para salvar Swan. 

A partir de O Preço nota-se que os shippers de Captain Swan começam a buscar mais 

respostas para as teorias dos Swan Queen do que de criarem suas próprias hipóteses e dentro 

deste revanchismo que se encontram as fantasias compartilhadas desta parte do fandom. Afi-

nal, o ship deles é canon dentro da narrativa e o embate reside justamente na falta de legitimi-

dade que os SQ conferem ao par Emma e Gancho, não importando o quanto eles apareçam 

juntos na tela. Essas provocações que incomoda esta comunidade interpretativa e faz com que 

ela inclusive participe mais dos debates e produza mais material de fãs também.  

Apesar de algumas inseguranças em momentos específicos dentro da série, Emma 

Swan e Capitão Gancho terminam a história juntos, deixando a sua torcida bem satisfeita. As 

postagens dentro do Captain Swan Crew foram de comemoração e alegria, tanto pelo fato do 

casamento da dupla quanto pelo fato dos dois estarem trabalhando juntos. As publicações 

foram marcadas não apenas pela celebração, mas por certo escárnio em relação aos Swan 

Queen que, para eles, perderam a batalha que para muitos CS já estava ganha. A partir daqui, 

as postagens cessam mais. O Conteúdo acabado, conceito de Ford, Jenkins e Green (2013), 

ganha desfecho e a interação cai junto com ele. Contudo, ainda no sétimo ano de OUAT al-

guns fãs ainda postam no grupo, pois o Capitão Gancho continuou na trama. No entanto, com 

menos recorrência. 

 

 

4.3 ANÁLISE DOS EMBATES ENTRE CAPTAIN SWAN E SWAN QUEEN 
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2x22 – SEGUINDO ATÉ O AMANHCER 

 

 

Para abordar as disputas de sentido vivenciadas pelos grupos de shippers raivais den-

tro do fandom de Once Upon a Time, o norte será a comunidade brasileira dos fãs gerais den-

tro do Facebook, o Once Upon a Time BR. Em relação ao episódio Seguindo até o Amanhe-

cer, apesar da formação das torcidas estarem começando a se estabelecer como formadoras 

coletivas de produção de sentido, alguns lampejos de discussão sobre Swan Queen apareceri-

am ainda em 2013, período no qual a comunidade surgiu. A pauta sobre a sexualidade das 

personagens Emma e Regina também se faz presente e já na época situada entre 2013 e 2014, 

apareciam comentários a respeito da possível escolha de ter o romance entre duas mulheres na 

trama. 

 

(...) percebemos atualmente uma abertura maior na ficção para discussões 

acerca de identidade de gênero e orientação sexual fugindo da heteronorma-

tividade e da concepção binária calcada em masculino e feminino. Esse re-

flexo na concepção (e construção) da sexualidade na modernidade também 

permite alternativas ao amor romântico e ao conceito tradicional de família 

(...). (CASTILHO; PENNER, 2017, p.9) 

 

 
Figura 25 - Oncers do grupo brasileiro no Facebook 

 
Fonte: Print da página  

 

Contudo, as disputas de sentindo ainda não eram fervorosas e as comunidades inicia-

vam suas formações e futuros embates. 

 

3x5 – AGIR CORRETAMENTE 
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Dentro do grupo geral de fãs, o beijo entre Emma e Gancho também surtiu um efeito 

que causou certeza nos integrantes que a dupla ficaria junta no final da história. Com uma 

tendência a aceitar os fatos postos dentro da narrativa, a maioria dos participantes que comen-

tou ou publicou posts demonstrou contentamento com a escolha dos autores e discutiu sobre o 

ponto de vista dos shippers de Swan Queen. 

O maior debate do período estava relacionado com o fato dos torcedores para Regina e 

Emma preferirem shippar, escrever e desenhar sobre um casal fanon de Once Upon a Time do 

que aproveitar e incentivar uma dupla canon. Para os indivíduos que interagiram nas posta-

gens, não havia possibilidade alguma de Adam Horowitz e Edward Kitsis escreverem SQ 

como romance. 

Figura 26  - Discussão entre shippers de Once Upon a Time sobre o beijo Captain Swan 

 

 
Fonte: Print da página 

 

Enquanto o fandom discutia entre si quais seriam os rumos dados para Once Upon a 

Time, os autores da obra incentivavam Captain Swan e negavam a existência de Swan Queen 

como um par romântico dentro da narrativa. Ainda assim, os SQ acreditavam que isso seria 

uma pista falsa e que Regina e Emma eram o OTP do seriado.  
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Curioso notar que, como aponta Williams (2011), existem muitos casos em 

que produtores simultaneamente encorajam e restringem as atividades dos 

fãs, incitando a participação e a criatividade mas, paradoxalmente, diminu-

indo suas expectativas de que seus desejos se realizem. (MATOS, 2013, 

p.10) 

 

Entra nesse momento da disputa de sentido entre os fãs que tensionam a visão dos 

shippers de Captain Swan, buscando provocar uma reflexão sobre o gênero da personagem 

Regina Mills. 

 

Figura 27 - Shipper Swan Queen sobre a existência de Captain Swan 

 
Fonte: Print da página do grupo Igreja Swan Queen é o Amor 

 

Em contrapartida, a comunidade Captain Swan nega o fato de que negam Swan Queen 

por ser um ship homossexual e que não conseguem enxergar a dupla como algo que vai além 

da guarda compartilhada do filho Henry e uma amizade em ascensão. Posteriormente, para 

poderem shippar Emma e Regina como Brotp
54

, eles mudam a nomenclatura do casal para 

Savior Queen, com o objetivo de declarar apoio para as duas de uma forma não romântica.  

 

4X22 – OPERAÇÃO MANGUSTO 

 

No grupo geral, as discussões entre os shippers passaram a ser mais diretas e até de 

cunho pessoal, com ataques diretos aos membros das torcidas para Swan Queen e Captain 

Swan. Por parecer claro para cada comunidade interpretativa que a trama de Once Upon a 

Time dedicava-se para os ships de cada lado, as tensões e os debates cresceram.  
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 BROTP, sigla para Brothers True Pairing, que seria um termo criado pelos fãs para denominar uma irmandade 

única, uma grande amizade. 
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Figura 28 - Embate entre shippers de Captain Swan e Swan Queen 

 

Fonte: Print da página do grupo 

 

A argumentação dos Swan Queen também se encaminhava para dizer que existiam 

muitos CS homofóbicos e por isso o ship era rejeitado por eles. Em contrapartida, os Captain 

Swan se defendiam, afirmando que os autores nunca colocaram algo declaradamente românti-

co entre as duas mulheres e que o posicionamento deles não era de indivíduos homofóbicos, 

mas de pessoas que aceitavam o que estava posto dentro da narrativa. 

A controvérsia oportuna é, de acordo com Ford, Jenkins e Green (2013), um conceito 

que pode ser utilizado pelos produtores de sentido, para chamar a atenção do público, era, 

neste contexto, usado pelos Swan Queen. Os embates rendiam mais quando o preconceito 

para com os homossexuais era pautado. Porém, a maioria dos membros do Once Upon a Time 

BR negava qualquer tipo desagrado em relação à sexualidade de Emma e Regina, caso elas 

fossem comprovadamente lésbicas ou bissexuais, mas que preferiam torcer por casais reais e 

deixar os fanon para as fan fics, no máximo. 

No final das contas, o resultado das perguntas das duas comunidades apenas foi res-

pondida nas temporadas mais recentes e, ainda assim, após o desfecho da personagem Emma 

Swan em OUAT, os shippers de Swan Queen continuam enxergando episódios e cenas – 

principalmente o Operation Mongoose – como voltadas para Regina e Emma como um casal. 

Posteriormente, serão abordadas as sensações dos SQ e CS com o último episódio no qual 

Emma Swan ainda é a personagem principal de OUAT. 

 

5x2 – O PREÇO 
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A curiosidade para saber como seria revertida a maldição em Emma Swan durante a 

quinta temporada despertou a curiosidade e múltiplas teorias dentro do grupo Once Upon a 

Time Br. Inclusive, aconteciam na época alguns posts com enquetes de quem seria a pessoa 

que traria Swan para luz e se seria um ato romântico ou não. Durante essas postagens, aconte-

ciam discussões de pequeno e grande porte entre shippers rivais. 

Para os pertencentes a comunidade Swan Queen, Regina seria a pessoa mais importan-

te na vida de Emma, depois de seu filho Henry. Os SQ afirmavam que as duas sempre conse-

guiam salvar o dia quando se uniam e quando trabalhassem juntas descobriam uma forma de 

quebrar a maldição. 

Os Captain Swan, apesar de o beijo ter falhado, ainda pensavam que Emma e Gancho 

seriam end game e que eles eram o centro da história que estava sendo contada na primeira 

parte da quinta temporada. O que, de fato, foi confirmado ao final do arco A da série. Ainda 

assim, antes que respostas fossem reveladas, teorias e opiniões eram debatidas no grupo geral 

do fandom. 

 

6x22 – RINGUE DE FOGO 

 

O episódio final da sexta temporada não deixou muitas dúvidas para os fãs sobre a es-

colha de Emma Swan para seu par romântico. Dentro das interações sobre os dois casais no 

grupo, algumas farpas e indiretas apareceram, porém nada muito profundo ou aberto, já que 

foi instaurado, em 2017, regras mais severas para membros que causassem ship war. Muitos 

deles são banidos ainda, mas a taxa de brigas reduziu muito, seja pelo end game de Captain 

Swan ou pela escolha de retirar pessoas do Once Upon a Time BR caso escolham trazer co-

mentários de ódio e insatisfação em posts sobre ships rivais. 
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Figura 29 - Membro do Once Upon a Time BR buscando evitar ship war 

 
Fonte: Print da página do grupo 

 

Em uma contabilização realizada em 2016, observando o grupo diariamente e colo-

cando notificações de postagem, a média semanal de ship wars eram de três a quatro. Em 

2017, o número caiu para uma ou até mesmo nenhuma discussão entre shippers. Algumas 

publicações mais antigas foram removidas. Apenas as que continham links importantes ou 

escaparam dos administradores permaneceram.  

 

Em dezembro de 2017, período no qual este capítulo foi escrito, posts que acabam ge-

rando desentendimentos e alfinetadas ainda acontecem. Pelo fato da série ainda não ter acaba-

do, uma pequena parte do fandom de Swan Queen espera por alguma reviravolta, já os fãs de 

Captain Swan permanecem satisfeitos com o final do casal e se sentem nostálgicos com os 

bons momentos de CS na tela.  

 

 

4.3.1 Controvérsia oportuna 

 

 

Durante a análise do objeto de estudo foi possível observar que a Controvérsia Opor-

tuna, conceito criado por Ford, Jenkins e Green (2015), é mais forte dentro da comunidade 
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dos shippers de Swan Queen. De acordo com esta teoria, o “espalhamento” viria a partir da 

percepção do público engajado em alguma causa política e social que o tema pelo qual eles 

batalham tem chance de ser discutido. No caso do fandom de Once Upon a Time, nota-se que 

para além de gostar do par Emma e Regina, a torcida funciona também como uma chamada 

para a visibilidade lésbica. 

Dentro deste contexto, os Captain Swan entram como opositores que respondem aos 

questionamentos dos Swan Queen. No episódio 2x22, enquanto os CS focavam em saber se 

Emma ficaria com Gancho ou Neal
55

, os SQ abriam a discussão sobre como a construção da 

narrativa de OUAT poderia funcionar bem para a realização do primeiro conto de fadas pro-

tagonizado por duas mulheres. 

Na segunda temporada, o embate não foi tão fervoroso, pois os dois ships estudados na 

presente pesquisa ainda não eram canon. A partir do 3x05, quando Gancho e Emma beijam-

se, as discussões tornam-se mais presentes e enquanto a torcida Swan Queen continua exigin-

do duas personagens femininas importantes dentro do seriado como um casal, os shippers de 

Captain Swan passam a buscar tirar a legitimidade do discurso da comunidade oponente, ar-

gumentando que o ship deles era apenas fanon.  

Os membros do grupo Once Upon a Time BR que torciam por Emma e Regina cons-

tantemente reclamavam que havia uma tentativa de calar o fandom de Swan Queen devido à 

homofobia dentro do grupo de fãs de OUAT. As discussões relacionadas a gênero e sexuali-

dade encaminhavam-se para ofensas e, em alguns momentos em ameaças, que logo eram apa-

gadas pelos administradores do grupo.  

Os Captain Swan negavam a existência de homofobia dentro da comunidade interpre-

tativa dele e passaram a apoiar Emma e Regina como Brotp, chamando-o de Savior Queen, a 

fim de pôr fim no questionamento sobre o preconceito dentro do fandom. Neste momento, 

surgiu mais uma oportunidade para os Swan Queen de gerar um questionamento ligado a cau-

sa LGBT: Por que a dupla poderia ter torcida para amizade se o clamor era para elas fossem 

um par romântico? E a outra questão feita pelos SQ é: por que criar um ship dentro da hetero-

normatividade se algo mais moderno e criativo pode ser feito? 

Romano (2014) afirma que o queerbaiting proposital ou não pode ser criado quando o 

slash pairing ganha mais visibilidade que o contexto maior ou acaba sendo necessário tentar 

despistar os fãs do casal LGBT fanon: “Desesperados em anular o interesse no par romântico 

homoafetivo, dividem as duas pessoas do ship, esperando que ao dar-lhes outros interesses 
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 Pai do filho de Emma, formava o ship Swan Fire que acabou na terceira temporada. 
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românticos, o entusiasmo dos shippers vai acabar” (ROMANO, 2014, p.2)
56

. 

Utilizando uma lógica semelhante a de Romano (2014), os shippers de Swan Queen 

tambem focavam num embate pautado na existência de Captain Swan como um casal 

destrutivo e abusivo para mostrar como a relação de Regina e Emma seria mais ideal. Desta 

forma, esta comunidade intepretativa conseguiu encaixar uma controversia oportuna dentro de 

outra.  

Para além de ter muitos militantes da causa feminista e LGBT, aqui pode-se perceber 

que a utilização desse argumento serve não só para chamar a atenção das batalhas sociais e 

políticas, mas também para, através da retirada de legitimidade de CS como OTP, chamar a 

atenção nas redes e criar um “espalhamento” da informação. Quando a torcida de Captain 

Swan entrava na discussão, as postagens do Once Upon a Time BR ganhavam mais interação, 

pois as discussões acerca das qualidades e defeitos dos ships rendiam bastante.  

Os momentos de maiores tensões entre eles ocorreram no 4x22 – Operação Mangusto 

e 5x2 – O Preço, justamente por pairar a dúvida entre os fãs se Captain Swan seria One True 

Pairing (OTP), porque não havia o beijo de amor verdadeiro entre eles. Além disso, o fandom 

queria entender porque colocar tantas cenas importantes para a história que dependiam de 

Emma e Regina para acontecer. O embate era se estava acontecendo um queerbaiting ou o 

rumo da narrativa poderia transformar-se de repente. 

 

Mais uma vez, a oportunidade de abordar a relevância de um storytelling focado em 

um par romântico lésbico chega para os shippers de Swan Queen, enquanto o Captain Swan 

entram no debate para justamente apontar que a sua torcida opositora apenas desejaria criar 

uma controvérsia para a existência de um casal gay protagonista. Para os CS, a interpretação 

de sua comunidade é a que estava correta, pois seguia a lógica de acontecimentos canônicos 

do eneredo, tendo mais importância para o grupo do que as fantasias compartilhadas criadas 

pelos SQ. 

A disputa cessou no primeiro semestre de 2017 quando o end game para Captain Swan 

aconteceu, deixando um grupo satisfeito e outro incomodado. Ainda aconteceram algumas 

discussões realizadas dentro e fora do Igreja Swan Queen é o Amor e Once Upon a Time BR 

para falar das possibilidades perdidas pelos autores de narrar um Conto de Fadas com duas 

mulheres protagonistas. Após os discursos de desfecho sobre o último episódio da sexta 

temporada de Once Upon a Time, restou para os SQ continuar acessando os materiais de fãs e 

                                                           
56

 “Desperate to quash the interest in the pairing, split up the two people in it, hoping that by giving them 

other romantic interests, the shipping enthusiasm will die down (Tradução nossa). 
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deixando a controvérsia de lado, pois as com a saída de Emma Swan da história as 

oportunidades de embate cessaram. 
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CONCLUSÃO 

 

 

No processo de análise dos grupos de shippers principais dentro do fandom de Once 

Upon a Time – os Swan Queen e os Captain Swan –, foi possível notar que tais grupos se con-

figuram como comunidades interpretativas. A partir da teoria de Stanley Fish (1992) pode-se 

observar como dentro dessas comunas habitam hierarquias e regras próprias, bem como pági-

nas especiais em redes sociais e interpretações pautadas em seus desejos e insatisfações. As-

sim como é explicado por Zilberman: “Fish está se referindo ao fato de que, no domínio das 

letras as convenções, transmitidas por aparelhos como a escola, acabam dirigindo o modo 

como o texto é lido e compreendido” (1989, p.28). 

Dessa forma, da mesma maneira que uma instituição, como um colégio, por exemplo, 

pode ser tratada como um grupo interpretativo, os shippers também podem ser vistos assim. A 

obra ganha um enfoque diferente para cada torcida. As ações da trama podem ser vistas como 

voltadas para Swan Queen ou Captain Swan por seus shippers. A visão do enredo é acertada 

entre seus companheiros e ocorre a disputa de sentido com seus opositores. A origem inicial 

de quem instaura e direciona o fandom ainda é turva. De certo, as pessoas tendem a seguir 

aqueles que participam e interagem mais dentro das comunidades de fãs e os que produzem 

mais fan fics, fan arts e reviews. 

Após este estudo de caso, é importante pensar na grandiosidade que uma comunidade 

pode tomar quando ganha ferramentas que facilitam o acesso à criação de conteúdo. Quando 

os consumidores têm voz, eles podem criar todo um universo à parte, rico e cheio de informa-

ções, e até mesmo novas produções comerciais. Parece-nos também que esta descoberta ainda 

merece um olhar exclusivo, a fim de descobrir quem são as cabeças destas comunidades in-

terpretativas e quais fatores contribuem para que uma ideia paire sobre os grupos e permane-

ça. 

Observamos, nesta dissertação, que, ao saírem os episódios de OUAT, os membros 

mais ativos dentro do fandom postavam suas opiniões, alguns antes mesmo de terem assistido 

ao episódio. Em alguns momentos, integrantes do Swan Queen questionavam se assistir a sé-

rie naquela semana valia a pena, o que, por sua, vez gerava outros debates. 

Logo, pode-se perceber que existe um caminho para compreender que há líderes den-

tro de comunidades interpretativas e que estes afetam seus participantes, de alguma forma. 

Vale, para pesquisas futuras, buscar refletir e analisar esses membros mais ativos e participan-

tes, como eles se comportam dentro de seus grupos, como espalham e convencem sobre suas 
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criações de sentido e quais elementos favorecem para que eles consigam convencer as outras 

pessoas de suas ideias. 

Ao longo da nossa pesquisa, pudemos observar a produtividade da noção de comuni-

dades interpretativas (DAYAN, 1997) para nossa proposta de estudo. A hipótese do nosso 

trabalho é a de que shippar interfere no olhar do espectador e cria disputas de sentido quando 

há um ambiente propício para embates entre eles, tornando assim o ato de torcer por casais 

uma instância da recepção. Ora, cada gênero televisivo gera no público reações e respostas 

distintas, como é comprovada na obra de Dayan (1997), as narrativas seriadas entram nesta 

classificação do autor e possuem um olhar específico do espectador.  

Porém, como se discutiu na presente dissertação, há múltiplos gêneros no universo das 

séries e seus formatos têm se modificado durante os anos, vindo a serem chamadas de narra-

tivas complexas. Fatores da tecnologia favoreceram o consumo e forma de pensar os seriados. 

Dentro destas transformações encontra-se o espectador fã que, com a internet, pôde ser ouvido 

melhor e achar seus iguais. 

É nesse ambiente que entra o conceito de mídia espalhável, de Henry Jenkins, Sam 

Ford e Joshua Green (2015). Há uma vasta quantidade de produção e troca de conteúdo todo 

tempo nas redes sociais e sites. Existe tanta proliferação de informação que muitos materiais 

têm saído do controle de seus criadores originais, como, por exemplo, os fan videos das cos-

players Emma e Tilda, já citadas nos capítulos anteriores. A dupla recria cenas de Once Upon 

a Time, encarna o ship Swan Queen e o torna canon dentro daquele universo de imagens que 

elas produziram. 

Os materiais do fandom de OUAT são vastos e poderiam merecer um trabalho exclu-

sivo sobre eles. A partir destas produções pode-se perceber como os shippers veem a trama e 

os caminhos que eles gostariam que ela caminhasse. Nos textos e fotos feitos pelos fãs sempre 

tem uma mensagem de que eles querem ver a sua dupla preferida agindo mais como uma fa-

mília, casando e tendo mais filhos. Os produtos feitos pelos fandom organizados também po-

dem ser olhados como uma pesquisa de marketing. Os realizadores que se debruçarem sob 

esse material, podem encontrar respostas sobre a recepção de seu público com múltiplos tipos 

de estilo e plataformas, podendo ser desenhos no Tumblr ou fan fic no Nyah, por exemplo.  

Em relação à análise imanente, nota-se como elementos da linguagem audiovisual po-

dem ajudar a fomentar as disputas de sentido de um público que, a partir delas, interpreta o 

conteúdo assistido. Ainda que os espectadores não possuam esse conhecimento como baga-

gem, através de um olhar cuidadoso, eles dialogam e constroem discursos sem utilizar termos 

específicos, mas os apontando. Ao observar os shippers opostos de Once Upon a Time, os 
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Swan Queen e os Captain Swan, é possível encontrar esse caminho diverso no entendimento 

das situações, que vai além do conflito principal da obra, focando mais nos relacionamentos 

amorosos que ocorrem na narrativa ou que eles desejam que aconteça. 

A partir deste estudo é possível ter uma ideia de como as ferramentas de construção 

fílmica podem chegar até o público, gerando até mesmo uma apreciação muito distinta das 

pensadas pelos criadores originais do produto. A possibilidade de entender a recepção pen-

sando nos estilos que são utilizados pelos realizadores, como o enquadramento e a atuação, é 

um caminho a se explorar, entender e treinar para uma possível comprovação de método de 

análise. 

Todos os elementos e ferramentas utilizados para analisar e buscar compreender o u-

niverso das torcidas por casais em séries geram a noção de que diversos fatores podem contri-

buir para o entendimento dos shippers como um lugar da recepção. Ao colocá-los como co-

munidades interpretativas eles passam a ser grupos de criação de sentido, sendo não só fãs 

como torcedores, em busca de legitimar o sentido que lhes parece o mais correto. 

Há em torno destas comunidades a questão da adoração e do culto, porém eles dife-

rem-se do fã comum que foca em uma obra, personagem ou personalidade. Os shippers são 

Comunidades Interpretativas e possuem outro tipo de recepção porque o ato de torcer e criar 

estratégias de torcida são o mais relevante e necessário para essas comunas, sondo o produto 

original, muitas vezes, a questão de menor importância. Dessa forma, consumir materiais de 

fãs deixá-los-ia satisfeitos, mesmo que o original não fosse mais consumido. 

A pesquisa desenvolvida neste nosso trabalho, assim como o que pode ser mais explo-

rado sobre ela, nos parece ser relevante para a academia, especialmente os estudos de recep-

ção, no que diz respeito a pensar os shippers como instância da recepção e mercadológica, 

uma maneira rápida e certeira de descoberta dos desejos de um público. 

Tendo nas redes sociais uma gama vasta de informações, com a diversidade de materi-

ais que circulam nessas páginas, este tipo de pesquisa pode ainda contribuir para também para 

lançar alguma pista para a observação de processos que estão acontecendo agora, no exato 

momento em que neles pensamos. Assim, o estudo sobre os shippers de Once Upon A Time 

tem a pretensão de provocar outros olhares para as comunidades de fãs e o que nelas é produ-

zido, observando como elas constroem sentidos sobre o consumo dos produtos midiáticos 

(como as series televisivas). 
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GLOSSÁRIO 

 

 

BROTHERS TRUE PAIRING (Brotp) – Em português que dizer uma irmandade única. O termo 

denomina aquelas duplas que são perfeitas, porém não no sentido romântico. Pode ser irmãos, 

amigos, familiares. 

 

CANON – A palavra é usada para denominar acontecimentos que ocorrerão de fato dentro da 

narrativa. 

 

CLAQUE – Termo de sentido próximo á ideia de “aplaudir”, em francês), referia originalmente à reação 

sonora de uma equipe de profissionais contratados para reagir a um espetáculo; com a consolidação do 

cinema e da televisão, passou a designar uma trilha gravada com essas reações 

 

END GAME – Quando no final da trama o casal fica junto. Pode também ser utilizado para 

fatos que permaneceram sem mudanças depois do encerramento de uma história.  

 

FAN ART – Material artístico produzido por fãs. Neste caso, podem ser desenhos ou tirinhas. 

 

FANDOM – O termo é a junção de fan e kingdom que, em português, que dizer reino de fãs. A 

plavra é usada para se referir aos grupos de fãs. 

 

FAN FIC – textos ficcionais criados por fãs, podendo recontar um fato acontecido na narrativa 

original ou projetar acontecimentos futuros 

 

FANON – Um casal ou acontecimento que é apenas é desejo dos fãs, contudo ainda não está 

presente dentro da obra original. 

 

FAN FILM – Produto audiovisual produzido por equipe de fãs (implica, portanto, na captação 

de imagens. 

 

FANVIDEO – Tem o mesmo princípio da fan fic, mas é um produto audiovisual com base na 

manipulação (manip) de vídeos . 

 

MANIP - Vem da palavra manipulation, que quer dizer manipulação. São fotografias alteradas 

por fãs em plataformas de edição de imagem. 

 

ONE TRUE PAIRING (OTP) – Um par único. O termo é usado para denominar pares românticos 

que são especial e perfeitos um para o outro. 

 

QUEERBAITING – Numa tradução literal, isca para gays. Acontece quando os criadores de uma 

ficção dão a entender que um par do mesmo gênero irá ficar junto romanticamente, porém o 
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fato nunca ocorre. Dessa forma, o produto atrai um público homossexual, mas não perde o 

heteressexual. 

 

REVIEW – São textos feitos pelo espectador que resumem o que aconteceu em um episódio, 

com pequenos trechos opinativos no meio. 

 

SLASH/FEMLASH PAIRING – Os dois termos servem para, respectivamente, falar sobre casais 

entre homens e entre mulheres.  

 

SHIP – É uma abreviação de relationship, relacionamento em português. A palavra é usada 

para denominar algum relacionamento dentro ou fará da ficção. 

 

SHIPPER – Aquele indivíduo que torce por um ship. 

 

SHIPPING/SHIPPANDO – Denomina o ato de shippar. Não confundir com o estudo de recepção 

do shipper. Está shippando é a ação contínua do shipper, em relação ao seu ship. 

 

 

  



103 
 

REFERÊNCIAS 

 

 

ALBUQUERQUE, Leila Marrach Basto de. Comunidade e sociedade: conceito e utopia. 

Revista Raízes, nº 20, p.50-53, Paraíba, 1999. 

ALLRATH, Gaby; GYMNICH, Marion (Org.). Narrative strategies in television series. 

Hampshire: Pelgrave Macmillan, 2005. 

ASSUMPÇÃO, Priscila Pinheiro. A Interpretação do Ator: Um Estudo Sobre Propostas 

Metodológicas do Intérprete Na Linguagem Audiovisual. Lisboa: Universidade de Lisboa, 

2015. 

AUMONT, J., MARIE, M. A análise do filme. Lisboa: Texto & Grafia, 2004. 

BOELLSTORFF, Tom; NARDI, Bonnie; PEARCE, Celia; TAYLOR, T. L. Ethnography 

and Virtual Worlds A Handbook of Method. Princeton: Princeton University Press, 2012.  

BORBA, M. A. J. de O. Teoria do efeito estético. Niterói: Ed. UFF, 2003. 

BORDWELL, D. Figuras traçadas na luz. Papirus: Campinas, 2005. 

BRAIT, Beth. A personagem. São Paulo: Ática, 1985. 

CANTON, Luciana. O trabalho de D. W. Griffith com Lillian Gish como fundador da inter-

pretação cinematográfica. São Paulo: III Jornada Discente PPGMPA, USP, 2012.  

CASTILHO, Fernanda; PENNER, Tomaz. Shippers no Twitter: práticas de fãs de ficção tele-

visiva. Revista Lumina, v.11, n°2, p.216-233, Juiz de Fora, 2017. 

CORNER, John. Géneros televisivos y recepción. In: DAYAN, Daniel. En busca del 

público. Barcelona: Editorial Gedisa, 1997. 

COSTA, Márcia Hávilla Mocci da Silva. Estética da Recepção e Teoria do Efeito: Disponível 

em:<www.abiliopacheco.files.wordpress.com/2011/11/est_recep_teoria_efeito.pdf>. Acesso 

em: 1
o
 dez. 2017. 

CURI, Pedro. Fan arts, fan fics e fanf films: o consumo dos fãs e a criação de uma nova cultu-

ra. In: BAMBA, Mahomed. A recepção cinematográfica: teorias e estudos de caso. Salva-

dor: EDUFBA, 2013. 

DAHLGRAN, Peter. El periodismo televisivo como catalisador. In: DAYAN, Daniel. En 

busca del público. Barcelona: Editorial Gedisa, 1997. 

DALMONTE, Edson. Novos cenários comunicacionais no contexto das mídias interativas: o 

espalhamento midiático. Revista Famencos, p.99-114, Porto Alegre, 2015. 

DAYAN, Daniel. En busca del público. Barcelona: Editorial Gedisa, 1997. 

ESQUENAZI, Jean-Pierre. O Sentido do público. In: ABRANTES, José Carlos (Coord.). A 

construção do Olhar. Lisboa: CIMJ/Livros Horizonte, 2005. 



104 
 

FABRO, Nathalia; KIST, Cristine. Até a próxima temporada. Revista Galileu, nº314, p.21-

27, São Paulo, 2017.  

FISH, Stanley. “Is there a text in this class?”. Tradu. Rafael Eugênio Hoyos. Revista Alfa, v. 

36, p. 189-206, São Paulo, 1992. 

FLORES, María de lós Ángeles. PIÑON, Juan.  Estados Unidos: A televisão hispânica entre 

reinvenção e a tradição. In: LOPES, Maria Immacolata V. de; GÓMEZ, Guillermo Orozco. 

Obitel 2016: (Re) Invenção de Gêneros e Formatos da Ficção Televisiva. Porto Alegre: 

Globo, 2016. 

GISH, Lillian. The movies, Mr. Griffith and me. Estados Unidos: Prentice Hall Trade, 1969. 

In: CANTON, Luciana. O trabalho de D. W. Griffith com Lillian Gish como fundador da 

interpretação cinematográfica. São Paulo: III Jornada Discente PPGMPA, USP, 2012.  

GREIMAS, A. J. Structural Semantics. An Attempt at a Method, Lincoln, NE: University of 

Nebraska Press, 1966. 

HEGEL. F.W. 1832. Esthétique. Trad. S. Jank Élcvitch. Aubier-Montaigne, Paris, 1965. In: 

PAVIS, Patrice. Dicionário de Teatro. São Paulo: Perspectiva, 2008. 

HILLS, Matt. Fan Cultures. Londres e Nova Iorque: Routledge, 2002.  

ISER, Wolfgang. O ato de leitura: uma teoria do efeito estético. Trad. Johannes Kretschmer. 

São Paulo: Ed. 34, 1996, v. 1. 

JAUSS, Hans Robert. Pequeña apologia de la experiencia estética. Barcelona: Paidó, 2002. 

JENKINS, Henry; FORD, Sam; GREEN, Joshua. Cultura da Conexão: criando valor e sig-

nificado por meio da mídia propagável. São Paulo: Aleph, 2014. 

JENKINS, Henry. Cultura de Convergência. São Paulo: Aleph, 2008. 

JENKINS, Henry. Textual Poachers: television fans & participatory culture. New York: 

Routledge, 1992. 

JULLIER, L.; MARIE, M. Lendo as imagens do cinema. São Paulo: Editora Senac, 2007. 

LARSEN, Peter. Mediated Fiction. In: JENSEN, Klaus B. A Handbook of Media and 

Communication Research. Londres: Routledge, 2002. 

LIEBES, Tamar. KATZ, Elihu. Seis Interpretaciones de la serie Dallas. In: DAYAN, Daniel. 

En busca del público. Barcelona: Editorial Gedisa, 1997. 

LOPES, Maria Immacolata V. de; GRECO, Clarice. Brasil: A TV “transformarda” na ficção 

televisiva brasileira. In: LOPES, Maria Immacolata V. de; GÓMEZ, Guillermo Orozco. Obi-

tel 2016: (Re) Invenção de Gêneros e Formatos da Ficção Televisiva. Porto Alegre: Globo, 

2016. 

MACHADO, ARLINDO. A Televisão Levada a Sério. Porto Alegre: Senac, 2000. 

MCKEE, Robert. Story. Substância, Estrutura, Estilo e os Princípios da Escrita de Roteiro.  



105 
 

Curitiba: Arte & Letra Editora, 2006. 

MENDES, Cleise. Modelo Actancial no Teatro (notas de Aula). Salvador, s.d. 

MENDES, Gyssele. Representação de LGBTs na mídia: entre o silêncio e o estereótipo. Re-

vista Carta Capital, 18/05/2017. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/blogs 

/intervozes/representacao-de-lgbts-na-midia-entre-o-silencio-e-o-estereotipo>. Acesso em: 26 

dez. 2017.  

MITTEL, Jason. Complexidade narrativa na televisão americana contemporânea. Matrizes, 

Ano 5, nº 2, p. 29-52, São Paulo, 2012. 

NACACHE, Jacqueline. O Ator de Cinema. Lisboa: Texto & Grafia, 2005. 

O’DONNELL, Victoria. Television Criticism. California: Sage Publications, 2007. 

PAVIS, Patrice. Dicionário de Teatro. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 2008. 

RECUERO, Raquel. Comunidades em Redes Sociais na Internet: Proposta de Tipologia 

baseada no Fotolog.com. 2006. 334f. Tese (Doutorado). Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, 2006. 

REZENDE, Nathalia. NICOLAU, Marcos. Fã e Fandom: Estudo de Caso Sobre as Estratégias 

Mercadológicas da série Game of Thrones. São Paulo: Anais VIII Simpósio Nacional da 

ABCiber. ESPM-SP, 2014. 

ROMANO, Aja. How to kill your slash fandom in 5 steps: Disponível em: 

<http://www.dailydot.com/geek/how-to-kill-your-fandom-sterek-queerbaiting>. Acesso em: 3 

dez. 2017. 

SILVA, Anderson L. da; JOHN, Valquíria M. A dramédia como gênero híbrido em 'Orange Is 

The New Black’: a dramédia personalista, a advocate dramedy e a dramédia humana. XXX-

VIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (Anais). Intercom – Sociedade 

Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Rio de Janeiro, 4 a 7/9/2015. Dis-

ponível em: <http://portalintercom.org.br/anais/nacional2015/resumos/R10-2305-1.pdf >. 

Acesso em: dez.2017. 

SOUZA, José Carlos Aronchi de. Gêneros e Formatos na Televisão Brasileira. São Paulo: 

Summus Editorial, 2004. 

STAM, Robert. Introdução à Teoria do Cinema. 2.ed. Trad. Fernando Mascarello. Campi-

nas, SP: Papirus, 2003. 

STANISLAVSKY, Constantin. A construção da personagem. Rio: Civilização Brasileira, 

1999. 

STANISLAVSKY, Constantin. A criação de um papel. Rio: Civilização Brasileira, 1998. 


