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RESUMO 

 

A fanfiction como a conhecemos hoje é um gênero textual digital, que apresenta 

como característica principal seu caráter híbrido, o qual possibilita a integração entre os vários 

tipos de semioses, como os signos verbais, os sons, as imagens e as formas em movimento 

(MARCUSCHI, 2002). O termo fanfiction, que une as palavras fan (fã) e fiction (ficção), é 

usado para designar a produção ficcional de fãs com base em obras e personagens 

preexistentes e geralmente não tem fins lucrativos. Esse gênero textual apresenta vários 

subgêneros, entre eles o slash, que trata de histórias que envolvem relacionamentos 

homoafetivos masculinos. Existem diversos fandoms – grupos de fãs que compartilham o 

gosto por algo em comum – produtores de fanfictions slash. Entre eles, destaca-se o fandom 

de Sherlock Holmes, cujas histórias de amor que envolvem o casal Johnlock – união de John 

e Sherlock – são bastante populares, principalmente as que se referem ao universo da série 

televisiva da BBC. O amor, aliás, é um dos principais temas abordados em fanfictions slash. 

O amor romântico, cujo ideário tem raízes na Grécia Antiga e que teve como ápice o período 

de ascensão da burguesia, é recorrente em fanfictions desse subgênero. No entanto, embora 

tanto o amor romântico quanto as fanfictions slash sejam assuntos populares, há poucos 

estudos brasileiros que tratam da relação entre esses temas. Tendo isso em vista, este estudo, 

de cunho bibliográfico, teve como objetivo analisar como se dá a representação do ideário 

romântico nas fanfictions slash de Sherlock Holmes e buscou responder à seguinte 

problemática: Como o ideário romântico é representado em fanfictions slash de Sherlock 

Holmes? Para tanto, foram analisadas duas histórias slash – Alone on the Water e Heart on a 

String – e utilizados como base estudos de autores como Vainfas (1986), Giddens (1993) e 

Costa (1999a; 1999b). Para fundamentar a análise, foi utilizado como base o conceito de 

representações sociais advindo da Teoria das Representações Sociais (TRS), desenvolvida 

pelo psicólogo social Serge Moscovici (2007), de modo a fazer uma ponte com as 

representações do ideário romântico na literatura ocidental e as representações desse ideário 

em fanfictions slash. A análise das duas fanfictions slash mostrou que elementos do amor 

romântico, como o amor platônico e o amor paixão, ainda são bastante presentes em nosso 

imaginário amoroso. 
 
Palavras-chave: Fanfiction. Slash. Amor romântico. Ideário romântico. Representação. 

Sherlock Holmes. John Watson. Johnlock. 



ABSTRACT 

 

Fanfiction – as it is well-known nowadays – is a digital textual genre whose main 

feature is its hybrid character, which enables the integration among various types of semioses, 

such as verbal signs, sounds, images and moving forms (MARCUSCHI, 2002). The term 

fanfiction, which unites the words fan and fiction, is used to designate the fictional works of 

fans based on preexisting works and characters and is generally not for profit. This textual 

genre has several subgenres, including slash, which deals with stories involving male 

homosexual relationships. There are several fandoms – groups of fans of someone or 

something – producers of slash fanfictions. Among them there is the Sherlock Holmes’ 

fandom, whose love stories involving the couple Johnlock – the union of John and Sherlock – 

are quite popular, especially those that refer to the universe of the BBC television series. 

Love, by the way, is one of the main themes covered in slash fanfictions (and fanfictions in 

general). Romantic love, whose ideas are rooted in ancient Greece and whose apex was the 

rise of the bourgeoisie, is recurrent in fanfictions of this subgenre. However, although both 

romantic love and slash fanfictions are popular subjects, few Brazilian studies focus on the 

relationship between these themes. With that in mind, this bibliographic study aimed to 

analyze how the representation of romantic idea occurs in the slash fanfictions of Sherlock 

Holmes and sought to answer the following question: How are romantic ideas represented in 

slash fanfictions of Sherlock Holmes? To answer this question, two slash stories were 

analyzed – Alone on the Water and Heart on a String. Moreover, works of authors such as 

Vainfas (1986), Giddens (1993) and Costa (1999a; 1999b) were used to support the analysis. 

The concept of social representations from the Social Representations Theory (SRT), which 

was developed by social psychologist Serge Moscovici (2007), was used as a basis to relate 

the representations of romantic ideas in Western literature with the representations of this idea 

in slash fanfictions. The analysis of the two slash fanfictions has shown that elements of 

romantic love, such as platonic love and passionate love, are still present in our love 

imaginary. 

 
Keywords: Fanfiction. Slash. Romantic love. Romantic ideas. Representation. Sherlock 

Holmes. John Watson. Johnlock. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

“Game of Thrones já virou fanfic”. Quem é fã de séries de televisão e assíduo nas 

redes sociais e em fóruns na internet provavelmente deve ter ouvido essa afirmação. Game of 

Thrones (A guerra dos tronos), série de grande sucesso da HBO, teve sua conclusão em 2019 

e dividiu opiniões – enquanto uns gostaram do desfecho, outros reclamaram dos rumos que a 

história tomou, principalmente após deixar de ter como base os livros de origem, que foram 

publicados até o quinto volume e aguardam a publicação dos demais exemplares. Assim, 

afirmações de que a história deixou de ser coerente para virar “fanfic” – termo usado 

pejorativamente nesse contexto –, ou seja, virou uma história com o intuito de agradar aos fãs 

e às suas expectativas, sem se preocupar com a verossimilhança do universo criado, têm se 

tornado relativamente comuns na internet1. 

A fanfic – abreviação do termo fanfiction – é uma forma de escrita bastante popular 

feita por fãs com base em livros, filmes, séries de TV, entre outras mídias já existentes. Por 

isso, muitos a encaram de modo negativo, uma vez que trata de acontecimentos que os fãs 

gostariam que fossem abordados nas fontes originais – seja porque não foram desenvolvidos, 

seja porque não concordam com os rumos das histórias – e explora temas considerados 

polêmicos, como a homossexualidade, que estão muitas vezes fora das grandes mídias, como 

a televisão e o cinema. Em sua dissertação O ficwriter e o campo da fanfiction: reflexão sobre 

uma forma de escrita contemporânea, a pesquisadora Raquel Murakami (2016) afirma que 

esse gênero textual carrega uma fama de perversão e dele são extraídos exemplos absurdos 

e/ou ousados, que fogem do senso comum, o que pode trazer algum embaraço ou 

estranhamento a pessoas que não conhecem esse universo ou não estão tão familiarizadas com 

ele. 

Como exemplo, Murakami (2016) cita um episódio ocorrido com o ator Jensen 

Ackles, que interpreta Dean Winchester na série Supernatural (Sobrenatural). Em uma 

convenção para fãs realizada em 2007 na Inglaterra, o ator foi questionado sobre o que achava 

das fanfictions, pergunta recebida com risos pelos demais fãs, visto que a conversa entrava em 

um terreno espinhoso. Ackles escondeu o rosto entre as mãos, arrancando mais risos da 

plateia, e respondeu que muitas das fanfictions de Supernatural tratavam de histórias malucas 

e, por vezes, perturbadoras e que as suas preferidas envolviam Wincest, termo que mistura 

Winchester, sobrenome dos irmãos protagonistas da série, e incest (incesto), utilizado para 

                                            
1 Em uma busca pela expressão “virou fanfic” no Google e no YouTube, por exemplo, podemos encontrar vários 

sites e vídeos utilizando essa expressão para manifestar desagrado com a série Game of Thrones.  
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designar a relação amorosa entre os personagens. Essa ligação não faz parte do enredo 

original, mas é comum em produções do fandom2 da série. Como afirma Jules Wilkinson 

(2017, p. 301, grifo da autora), administradora da página Supernatural Wiki3, “O fandom de 

Supernatural não ia deixar que um pequeno detalhe como incesto atrapalhasse nossas 

necessidades criativas (entre outras) [...]”. Desse modo, as fanfictions são tratadas muitas 

vezes pela mídia como narrativas sexualizadas e ridículas (MURAKAMI, 2016). 

No entanto, embora muitos tenham preconceito em relação a esse gênero textual, é 

inegável o impacto que este tem na indústria do entretenimento atualmente. Prova disso são as 

histórias que têm deixado de ser “apenas fanfics” e se tornado livros e, posteriormente, até 

filmes. Talvez o exemplo mais famoso disso seja a trilogia erótica Cinquenta tons (de cinza, 

mais escuros e de liberdade), de E. L. James, que originalmente era uma fanfiction da saga 

Crepúsculo, de Stephenie Meyer, grande sucesso nos idos de 2008 a 2012. A trilogia vendeu 

7 milhões de exemplares somente no Brasil (PUBLISHNEWS, 2019) e sua adaptação 

cinematográfica rendeu, ao redor do mundo, mais de 1 milhão e 323 mil dólares (BOX 

OFFICE MOJO, 2019a; 2019b; 2019c). Outra fanfiction que virou livro e, posteriormente, 

filme foi After, de Anna Todd, que era uma história sobre a banda One Direction e foi 

publicada originalmente na plataforma on-line WattPad. Além disso, vários autores 

começaram suas carreiras escrevendo fanfiction. Como exemplo, podemos mencionar Meg 

Cabot, autora da série The Princess Diaries (O diário da princesa), que também rendeu 

adaptações para o cinema. Em seu blog, Cabot (2006) conta que escrevia fanfictions de Star 

Wars (Guerra nas estrelas) quando era adolescente e que encara a prática como algo positivo 

para que escritores iniciantes aprendam a contar uma história e desenvolvam posteriormente 

seus próprios personagens e enredos.  

Talvez os aspectos que mais chamam atenção nesse gênero textual sejam sua 

variedade de subgêneros e a liberdade que este dá a seus escritores de explorarem, da maneira 

que desejarem, diversos temas que não encontrariam apoio no mercado editorial tradicional ou 

na mídia mainstream. Isso não significa, entretanto, que certos temas não encontrem 

resistência também no mundo “fanfiqueiro”. Como mencionado anteriormente, a 

homossexualidade é um assunto que pode ser controverso nas mídias em geral e isso inclui 

também as fanfictions. No entanto, apesar de causar certa polêmica, esse tema é bastante 

popular no mundo “fanfiqueiro”, tanto que originou um subgênero de fanfiction que apresenta 

                                            
2 Grupo de pessoas que são fãs de algo em comum (por exemplo, os Potterheads, a comunidade de fãs de Harry 

Potter). 
3 Página criada para documentar tudo relacionado ao universo da série e ao seu fandom. Disponível em: 

http://www.supernaturalwiki.com/Supernatural_Wiki. Acesso em: 24 dez. 2019.  

http://www.supernaturalwiki.com/Supernatural_Wiki
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um grande público leitor: o slash, cuja temática envolve relacionamentos românticos 

masculinos.  

O amor, aliás, é um dos elementos centrais de fanfictions slash (e também de 

fanfictions em geral). Inspirados no enredo das diversas mídias que consomem, os fãs veem na 

fanfiction uma oportunidade de criar novos elementos com base em suas vivências e gostos 

pessoais e, inclusive, de juntar pessoas/personagens que na vida real ou na trama original 

nunca ficariam juntas ou não terminariam juntas. É o caso, por exemplo, de Sherlock Holmes e 

John Watson, o famoso Johnlock, um dos ships4 mais conhecidos no universo slash. Conforme 

explica Atlin Merrick (2017), também conhecida como Wendy C. Fries e escritora de 

fanfictions de Sherlock Holmes, é improvável (até mesmo pelo contexto em que as obras de 

Arthur Conan Doyle foram escritas) que ambos fossem mais que amigos. Todavia, segundo a 

autora, isso não impediu Conan Doyle de escrever algo muito parecido com um caso amoroso, 

e é este relacionamento próximo entre os personagens que motiva muitos fãs a levá-lo a um 

nível mais aprofundado em suas histórias. Afinal, apenas o amor verdadeiro “poderia explicar 

que um homem tão irritante quanto Holmes estivesse disposto a domar sua língua por um 

amigo, e somente uma afeição profunda e duradoura poderia evitar que um ex-soldado como 

Watson estrangulasse o gênio mal-humorado na cama deles” (MERRICK, 2017, p. 61). 

Apesar da popularidade das fanfictions slash, os estudos a respeito do tema são 

relativamente recentes, datando inicialmente dos anos 1970 (ISOLA, 2008), época em que 

começaram a surgir as primeiras histórias de temática slash, e são em sua maioria publicados 

em língua inglesa. Esse dado pode ser ilustrado pela pesquisadora Maria Vargas (2011), que, 

em sua tese de doutorado – Slash: a fanfiction homoerótica no fandom potteriano brasileiro –

, já apontava a ausência de estudos sobre essa temática no Brasil, embora houvesse um 

crescimento desse subgênero em websites nacionais de fanfictions. Atualmente, em língua 

portuguesa, podemos encontrar diversos estudos sobre fanfiction, mas ainda há uma escassez 

no que se refere à produção slash. Em uma busca inicial pelo catálogo de teses e dissertações 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), por exemplo, 

vários dos trabalhos publicados a respeito de fanfictions têm como foco o letramento em sala 

de aula, a formação de leitores, a dinâmica entre autores, leitores/fandom e mídias de 

publicação de fanfictions, entre outras abordagens. Contudo, no que se refere à abordagem do 

subgênero slash, estão disponíveis apenas dois trabalhos5: um acerca das fanfictions de Harry 

                                            
4 Abreviação do termo em inglês relationship, para demonstrar preferência e torcida por determinado 

relacionamento, seja este amigável ou amoroso (SOUZA, 2018).  
5 Dado acessado em 18 de dezembro de 2019.  
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Potter, em que o slash aparece como uma categoria de análise, e não como o foco principal do 

estudo, e um acerca das fanfictions slash de Sherlock Holmes como tradução queer. Já no 

banco de periódicos da mesma plataforma não há artigos sobre o tema em língua portuguesa6. 

Assim, com base em meu interesse pessoal no assunto (haja vista que sou leitora de 

fanfictions slash há mais de 10 anos) e também nessa lacuna, nasceu a ideia de desenvolver 

este estudo, cujo foco de análise se encontra na forma como o ideário romântico é 

representado em histórias desse subgênero. Como mencionei anteriormente, as histórias de 

amor são uma das temáticas centrais em fanfictions, e o ideário romântico é bastante 

recorrente, embora atualmente haja outros ideários de amor além do romântico. Por isso, é 

interessante entender como esse ideário é representado nessas histórias, visto que perpetua 

muitas vezes ideias sobre o amor que não condizem mais com o contexto de mundo atual. 

Para embasar o conceito de amor romântico, valho-me principalmente dos estudos do 

sociólogo Anthony Giddens (1993), do psicanalista Jurandir Freire Costa (1999a, 1999b) e do 

historiador Ronaldo Vainfas (1986). Já para embasar o conceito de representação e sua 

relação com o amor romântico, tomo emprestado o conceito de representações sociais advindo 

da Teoria das Representações Sociais (TRS), a qual faz parte da área da psicologia social, a 

fim de investigar como o amor romântico é representado no texto literário para, por fim, 

analisar como ele é representado em fanfictions slash. 

Como objeto de estudo, decidi analisar fanfictions slash relacionadas ao fandom de 

Sherlock Holmes por dois motivos principais: 1) por uma razão pessoal, uma vez que é um de 

meus fandoms preferidos, e 2) por ser um dos maiores fandoms produtores de fanfictions, fato 

ilustrado por meio de buscas em grandes repositórios de fanfictions, como os sites 

Fanfiction.Net e Archive of Our Own. No Fanfiction.Net, por exemplo, as fanfictions de 

Sherlock Holmes sinalizadas com os personagens John Watson e Sherlock Holmes como par 

romântico central contabilizam mais de 39 mil publicações7, somando-se as principais 

categorias em que aparecem (TV, livro e cinema), todas as línguas em que as histórias foram 

publicadas e todas as classificações de conteúdo (de leve a maduro). No Archive of Our Own, 

por sua vez, o ship Johnlock (em relação à serie da BBC) é o segundo mais popular de 2019, 

com a publicação de mais de 59 mil trabalhos8.  

Desse modo, este estudo é uma pesquisa bibliográfica e tem como cerne a seguinte 

problemática: Como o ideário romântico é representado em fanfictions slash de Sherlock 

                                            
6 Dado acessado em 18 de dezembro de 2019. 
7 Dado acessado em 18 de dezembro de 2019. 
8 Disponível em: https://archiveofourown.org/works/19963579/chapters/47258239. Acesso em: 18 dez. 2019. 

https://archiveofourown.org/works/19963579/chapters/47258239
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Holmes? Para respondê-la, tenho como objetivo geral analisar como se dá a representação do 

ideário romântico em fanfictions slash de Sherlock Holmes e como objetivos específicos os 

seguintes tópicos: a) caracterizar o que é fanfiction e seu contexto de produção; b) delimitar o 

que é fanfiction slash; c) apresentar o fandom de Sherlock Holmes e seu contexto slash; d) 

identificar o que compõe o ideário romântico; e) investigar brevemente o ideário romântico na 

literatura ocidental; e f) verificar a presença do ideário romântico em fanfictions slash de 

Sherlock Holmes.  

Considerando o que foi explanado, este estudo está estruturado da seguinte maneira: 

no Capítulo 2 exponho de maneira mais aprofundada o que é o gênero fanfiction, sua origem e 

seus subgêneros e contextualizo o subgênero slash e sua relação com a obra de Sherlock 

Holmes; no Capítulo 3 abordo a concepção de amor romântico, traçando um breve panorama 

de seu contexto sócio-histórico e cultural desde a Grécia Antiga até sua consolidação com a 

ascensão da burguesia nos séculos XVIII e XIX; no Capítulo 4 contextualizo o conceito de 

representação social sob o viés da TRS e relaciono-o com algumas representações do amor 

romântico em obras literárias ocidentais; no Capítulo 5, por fim, analiso como ocorre a 

representação do ideário romântico em duas fanfictions slash de Sherlock Holmes: Alone on 

the Water (Sozinho sobre a água) e Heart on a String (Coração arrebatado).  
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2 O GÊNERO TEXTUAL FANFICTION 

 

Para compreender o contexto da fanfiction slash, primeiramente é necessário 

entender o que é fanfiction e como esta surgiu e se caracteriza. Assim, neste capítulo 

contextualizo brevemente esse gênero textual e alguns de seus subgêneros e também abordo 

as características da fanfiction slash e a relação desta com o universo de Sherlock Holmes.  

 

2.1 ORIGENS E CARACTERÍSTICAS DA FANFICTION 

 

A fanfiction como a conhecemos hoje é um gênero textual digital, que apresenta 

como principal característica seu caráter híbrido, o qual permite a integração entre os vários 

tipos de semioses, como os signos verbais, os sons, as imagens e as formas em movimento 

(MARCUSCHI, 2002). O termo fanfiction, de origem inglesa, é usado para designar a 

produção literária ficcional (fiction) feita por fãs (fan) geralmente com base em histórias ou 

personagens já existentes9, as quais podem ser advindas de livros, séries televisivas, filmes, 

web séries, entre outras mídias. Anne Jamison (2017, p. 31), autora do livro Fic: por que a 

fanfiction está dominando o mundo, define essa produção como uma “escrita contínua, que 

interrompe, reimagina ou apenas faz alusão a histórias e personagens que outras pessoas já 

escreveram” e que geralmente não apresenta caráter lucrativo. Essas histórias têm como sua 

força criadora o forte laço existente entre o fã e a obra a qual ele dedica sua escrita. Esse laço 

é tão forte que os ficwriters (autores de fanfiction) não se contentam apenas em consumir o 

material original, mas também sentem a necessidade de interagir com ele, de entrar em seu 

universo ficcional e deixar sua marca de autoria (VARGAS, 2015). É desse desejo que surge a 

vontade desses autores, por exemplo, de preencher lacunas deixadas por autores de séries, 

livros e filmes, de modo a especular “o que poderia ter sido/acontecido se...” e de usar 

evidências coletadas por eles ao longo da obra para comprovar seus pontos de vista 

(CLERC10, 2000 apud VARGAS, 2015, p. 22). 

Uma das características principais desse tipo de produção é seu caráter democrático: 

qualquer um – desde crianças, adolescentes, adultos, idosos, escritores recreativos até 

escritores profissionais etc. – pode ser um ficwriter. Essa característica democrática também 

torna esse tipo de produção textual um espaço para todo tipo de autores que não se encontram 

                                            
9 Atualmente, existem fanfictions que tratam de pessoas existentes na vida real, como membros de grupos 

musicais.  
10 CLERC, Susan. Estrogen brigades and ‘Big Tits’ threads. In: BELL, David; KENNEDY, Barbara M. The 

cybercultures reader. London: Routledge, 2000. p. 217. 
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próximos de uma cultura literária oficial, seja por suas classificações demográficas, seja por 

suas habilidades e seus gostos. Conforme explica Jamison (2017, p. 34), a fanfiction deu a 

muitos autores “permissão e encorajamento para fazer algo que nunca imaginaram que 

poderiam fazer – em parte porque podem fazê-lo de forma privada, sem parecer que estão 

arrogantemente reivindicando o título culturalmente valioso e pomposo de ‘escritor’”. Além 

disso, ainda de acordo com a pesquisadora, outra característica primordial é sua tradição 

coletiva e interativa entre fãs, fontes e outras fanfictions. 

Como podemos observar, existe uma diversidade de mídias que pode originar esse 

tipo de produção. Por isso, um conceito importante para o entendimento do universo das 

fanfictions é o de cânone. O texto canônico do fandom se difere do literário, visto que diz 

respeito à narrativa referencial primeira, isto é, aquela que os fãs reconhecem como original 

(MURAKAMI, 2016). Para ilustrar essa diferenciação, a pesquisadora Raquel Murakami 

(2016) cita como exemplo a obra Dom Casmurro, de Machado de Assis, e a minissérie 

Capitu, produzida pela Rede Globo. Se um grupo de fãs se sentir atraído pela minissérie, terá 

como referencial canônico apenas o romance (e esse canônico independe de a obra ser 

considerada consagrada), pois a autoria é o principal critério para o estabelecimento do 

cânone. O mesmo pode ser dito do universo de Sherlock Holmes, cujo cânone engloba as 

obras escritas por Arthur Conan Doyle. Segundo Murakami (2016, p. 14, grifo da autora), 

O estabelecimento do que é cânone parece simples, mas tem sua importância em 

objetos culturais que possuem mais de um autor ou muitas adaptações para 
diferentes suportes. Em alguns casos, os fãs encontram dificuldade para decidir o 

que consideram canônico ou não. O conceito de cânone é importante para o fandom 

não apenas na consideração de fatos para a leitura da narrativa, mas também na 

escolha de critérios para medir a qualidade de uma fanfic: muitos leitores valorizam 

as fanfictions que conseguem encaixar com perfeição sua narrativa no cânone, assim 

como há fãs que preferem ler fanfics que tomam uma direção diferente do cânone, 

normalmente por não concordar com este.  
 

Muitos autores, todavia, não aprovam o uso de suas histórias e de seus personagens 

para a criação de fanfictions. Tanto J. K. Rowling quanto George R. R. Martin, autores, 

respectivamente, das sagas Harry Potter e As crônicas de fogo e gelo, já manifestaram 

contrariedade quanto a esse tipo de produção. Anne Rice, autora consagrada na área de 

literatura fantástica e gótica, chegou a pedir ao Fanfiction.net, um dos maiores repositórios 

desse tipo de produção, que não autorizasse a publicação de fanfictions baseadas em suas 

histórias. A autora também mantém em seu site um aviso de que seus personagens estão 

protegidos por direitos autorais e de que gostaria que seu desejo de que os fãs não publiquem 

histórias referentes à sua obra e a seus personagens seja respeitado (MURAKAMI, 2016).  
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Embora se discuta bastante acerca da produção de fanfictions com base na expansão 

dos meios eletrônicos, esse gênero textual tem suas raízes em tempos longínquos. Como um 

dos exemplos de uma possível “pré-história da fanfiction”, Jamison (2017) menciona o poema 

Lancelot, le chevalier de la charrete (Lancelote, o cavaleiro da carreta), do trovador francês 

Chrétien de Troyes, escrito aproximadamente entre 1176 e 1181 (século XII), que teria sido 

composto, de acordo com o poeta, a pedido da condessa Marie de Champagne. O poema é 

famoso por introduzir pela primeira vez o romance entre Guinevere e Lancelote e também a 

corte do rei Arthur, Camelot. De acordo com a pesquisadora, há evidências que sugerem que 

o enredo de adultério, o qual se tornou cânone nas histórias arthurianas, foi acrescentado pelo 

próprio poeta. Não há provas, entretanto, de que  

Chrétien não tenha inventado o próprio pedido em primeiro lugar (um pedido de 

uma condessa faz você parecer importante, afinal). Chrétien diminui seu próprio 

papel, como se espera de fan writers, e trata com muita deferência sua fonte e os 
poderosos. Mas como acontece às vezes, a versão de Chrétien era mais interessante 

que sua fonte, se julgarmos pela longevidade. É difícil julgar o mérito, já que a fonte 

de Chrétien se perdeu. Como todos sabemos na era da internet isso acontece o tempo 

todo; textos simplesmente explodem. Causas naturais. (JAMISON, 2017, p. 41, grifo 

nosso) 

 

Jamison (2017), ao mencionar o poema de Troyes, não quer dizer que este seja uma 

fanfiction inspirada nas lendas relacionadas à Matéria da Bretanha. Contudo, ao citá-lo como 

um dos exemplos de uma “pré-história da fanfiction”, a pesquisadora ilustra que a prática de 

criar e escrever com base em outras fontes e histórias é antiga. A estudiosa explica que 

autores sempre entraram e intervieram tanto em histórias familiares quanto em estilos 

literários e colaboraram na autoria por meio de discussões ou outras formas de influência. 

Todavia, apesar da multiplicidade de fontes e processos (que envolvem escritores, leitores, 

textos, editores, objeto publicado e fonte), o crédito de autoria tem sido dado (ou cedido) “no 

final, a um único nome autoral – e a fanfiction, com todo seu deleite colaborativo, continua 

esta tradição” (JAMISON, 2017, p. 48, grifo nosso). A pesquisadora Maria Vargas (2011) 

corrobora esse pensamento ao afirmar que autores literários sempre leram outros autores, 

cujas tramas e cujos cenários lhes servem de inspiração e cujos personagens muitas vezes são 

tomados emprestados para a criação de seus próprios enredos. A novidade, no caso da 

fanfiction, é o fato de que esta está relacionada também à releitura de textos da cultura pop e 

de “ter se transformado num gênero de escala mundial, cuja atração de novos interessados não 

parece estar prestes a arrefecer, mesmo numa cultura que se utiliza de grandes quantidades de 

textos imagéticos, como a contemporânea” (VARGAS, 2011, p. 33). Ademais, Jamison 

(2017) complementa a ideia de Vargas (2011) ao afirmar que a fanfiction como a conhecemos 

hoje não se trata apenas de histórias escritas sobre personagens e mundo já existentes, mas 



15 

 

também de histórias escritas para uma comunidade de fãs que tem interesse em lê-las, em 

conversar sobre elas e que também pode estar escrevendo suas próprias histórias. 

Tanto Vargas (2015) quanto Jamison (2017) apontam a expansão das fanzines11 (do 

inglês fan + magazine, revista) na década de 1970 como a precursora das fanfictions do modo 

que as conhecemos hoje. É praticamente consenso entre pesquisadores que Star Trek 

(Jornada nas estrelas) foi uma das primeiras séries a ter uma legião de fãs fiéis a ponto de se 

dedicar à escrita de novos episódios, os quais circulavam por meio das fanzines, e que o 

crescimento em produção e divulgação de fanfictions foi resultado do fervor dos fãs em 

relação ao seriado (JAMISON, 2017; VARGAS, 2011; THURMAN, 2015). Jamison (2017) 

também aponta Star Trek como uma das primeiras séries que iniciaram a tendência de incluir 

conteúdo erótico em fanfictions (mesmo que aventuras eróticas ou pornográficas com 

personagens e histórias existentes não fossem algo novo) e que influenciaram a criação do 

primeiro fandom slash, por mais que isso não tenha sido muito aceito ou tolerado pelos fãs. 

Além disso, a pesquisadora explica que com a transmissão na mídia de massa do material-

fonte, o acesso crescente às tecnologias de reprodução, a revolução sexual e o feminismo 

foram criadas condições para que as mulheres tomassem o controle da produção de 

fanfictions. Assim, foi principalmente por meio dos esforços das mulheres, “começando no 

final de 1960, que a fanfiction se tornou um setor vibrante, ativo, eclético e até impulsionador 

da atividade de fãs” (JAMISON, 2017, p. 94, grifo nosso). Embora as fanfictions baseadas no 

seriado não sejam território exclusivamente feminino, o fandom de Star Trek foi o primeiro a 

agrupar um número substancial de mulheres. 

Foi com o advento da internet, entretanto, e dos meios eletrônicos que a produção de 

fanfictions teve grande impulso, especialmente a partir da década de 1990. Foi com a internet 

também que os fandoms começaram a agregar um número cada vez maior de pessoas e foi por 

meio dela que estes encontram “um instrumento poderoso” para sua organização e para “a 

divulgação de seus trabalhos como autores” (VARGAS, 2015, p. 25). Ademais, a internet 

tornou possível a criação de plataformas repositórias de fanfictions, o que permitiu agregá-las 

em um mesmo lugar e disponibilizá-las para a leitura de milhares de fãs. Dessa forma, a 

internet desempenha um “papel de instrumento de sociabilização e de divulgação da prática, 

possibilitando a multiplicação não apenas de seus participantes, mas dos temas que servem de 

base para este formato de texto” (VARGAS, 2015, p. 25). Além disso, a internet tem papel 

importante na forma como as narrativas são construídas, uma vez que o uso de tags e 

                                            
11 Publicação não oficial e não profissional feita artesanalmente por fãs para divulgar seus trabalhos. 
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hashtags (palavras-chaves usadas em sites para encontrar informações semelhantes), por 

exemplo, permite aos leitores e aos ficwriters separá-las em fandoms, temas e tópicos de 

interesse e também classificá-las de acordo com faixa etária, tipo de público e conteúdo. 

Atualmente, com a evolução dos meios eletrônicos, os repositórios de fanfictions também 

permitem que os ficwriters anexem capas (como se fossem capas de livros, mas voltadas às 

fanfictions) em suas histórias, as quais, além de criar uma unidade visual, são acrescidas de 

sinopse e título como uma forma de chamar atenção do público-leitor. Os ficwriters também 

podem anexar imagens em suas histórias caso as considerem necessárias para ilustrá-las. 

Um dos aspectos que chamam atenção em relação ao mundo “fanfiqueiro” é a 

variedade de subgêneros de fanfictions. A nomenclatura pode variar de acordo com o local em 

que as histórias são publicadas, mas no geral os subgêneros apresentam um padrão, que pode 

ser classificado de acordo com a forma e o conteúdo das fanfictions. A título de ilustração, o 

QUADRO 1 sintetiza alguns dos subgêneros mais comuns a esse tipo de produção textual, 

embora haja muitos outros.  

QUADRO 1 – EXEMPLOS DE SUBGÊNEROS COMUNS DE FANFICTIONS 

FORMA CONTEÚDO 

Oneshots: semelhantes ao conto, apresentam 

apenas um capítulo. 

Ação: apresentam cenas de luta e adrenalina. 

Shortfics: semelhantes à novela, apresentam 
geralmente entre 3 e 15 capítulos. 

Drama: excessivas em cenas dramáticas, 
geralmente ligadas à tragédia, em que os 

personagens mostram mais os sentimentos do 

que, de fato, os atos. 

Longfics: semelhantes ao romance, apresentam 

vários capítulos.   

Comédia: histórias cômicas com o objetivo de 

animar quem lê. 

Songfics: intercalam prosa e letras de música. Terror: geralmente apresentam personagens 

fictícios conhecidos pelo público, como bruxas, 

lobisomens, vampiros, entre outros seres de mitos 

e lendas. 

Drabbles: têm exatamente 100 palavras. Angst: focadas no sofrimento interno dos 

personagens. 

Droubbles: têm exatamente 200 palavras. Alternative universes (AU): histórias em que os 

personagens são deslocados de seu próprio 

universo e inseridos em um universo 

completamente diferente do original. Por 
exemplo, personagens de O Senhor dos Anéis são 

transportados para nosso mundo moderno. 

Drabs: têm menos de mil palavras. Crossovers: histórias em que personagens de 

diferentes produtos culturais (livros, filmes, 

séries) se encontram em um mesmo universo. Por 

exemplo, personagens de Sherlock Holmes e 

Harry Potter se encontram em um mesmo 

universo ficcional. 

Poemfics: escritas em forma de poemas. Deathfic: envolvem pelo menos a morte de um 

personagem principal. 

Roteiro: escritas em forma de roteiro. Slash: apresentam como tema central o 

relacionamento amoroso entre dois homens. 

 Femslash: apresentam como tema central o 
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relacionamento amoroso entre duas mulheres. 

Lemon: apresentam cenas de sexo explícito entre 

homens. 

Lime: apresentam cenas de sexo implícito 

(homossexuais e heterossexuais). 

Hentai: apresentam cenas de sexo explícito entre 

casais héteros. 

Male pregnancy (MPREG): histórias em que os 

personagens masculinos podem engravidar. 

Citrus: romances adultos, com ou sem cenas de 

sexo.  

 

Canon: são fiéis à história original. 

FONTE: Adaptado de DONEDA (2016); MURAKAMI (2016); NYAH! FANFICTION (2019). 

 

Como podemos observar no QUADRO 1, e conforme aponto na introdução deste 

estudo, um subgênero de fanfiction bastante popular é o slash. A seguir, abordo esse 

subgênero com mais profundidade e também sua relação com a obra de Conan Doyle. 

 

2.2 FANFICTION SLASH: ORIGEM, CARACTERÍSTICAS E RELAÇÃO COM O 

UNIVERSO DE SHERLOCK HOLMES 

 

O termo slash, também de origem inglesa, se refere à barra diagonal (/) utilizada para 

unir as iniciais e(ou) nomes do(s) casal(is) protagonista(s) das histórias (por exemplo, 

John/Sherlock ou J/S). Inicialmente, a barra era usada para indicar histórias que tratavam do 

relacionamento entre Spock e Kirk (S/K) como tema central, fosse este sexualmente explícito 

ou implícito, e ajudava os leitores a diferenciar as histórias que focavam o relacionamento 

sexual entre os dois personagens de histórias que apenas focavam a relação de amizade entre 

eles. No entanto, à medida que fandoms de outras séries televisivas e filmes foram surgindo, a 

barra passou a ser usada para indicar relacionamentos sexuais homoafetivos (FANLORE, 

2019b). De acordo com Klangey56 (apud FANLORE, 2019b, grifo nosso e da autora), 

conhecida no Fanlore12 também por K. S. Langley, 

When Star Trek fandom opened up into Media fandom, other fandoms developed 

their own noncanonical same-sex pairings. They adopted the naming convention 

of K/S fandom: H/J for Harry and Johnny in Magnum Force, S/H for Starsky and 

Hutch, B/D for Bodie and Doyle in The Professionals. With these and, still later, 

other pairings being published in fandom, fans started discussing this type of fan 

fiction as a whole. Needing a way to refer to all such pairings and the entire genre 

of writing, they referred to them and it as “/” (they typed the punctuation mark by 

                                            
12 Repositório criado por autores-fãs com o objetivo de registrar o histórico e o estado atual das comunidades de 

fãs e no qual são publicados materiais acerca de diversos assuntos, como obras, atividades e eventos de fãs e 

terminologias. Disponível em: https://fanlore.org/wiki/Main_Page. Acesso em: 23 dez. 2019.  

 

https://fanlore.org/wiki/Star_Trek
https://fanlore.org/wiki/Media_fandom
https://fanlore.org/wiki/Kirk/Spock
https://fanlore.org/wiki/Harry_and_Johnny
https://fanlore.org/wiki/Magnum_Force
https://fanlore.org/wiki/S/H
https://fanlore.org/wiki/B/D
https://fanlore.org/wiki/The_Professionals
https://fanlore.org/wiki/Main_Page
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itself – a stand-alone virgule, usually within quote marks, sometimes with none). 

This was in the early eighties. 

When verbalizing this punctuation mark in conversation (from the early eighties on), 

it was, of course, said out loud as “slash.” Eventually (primarily in the mid- to late-

eighties) the term itself (“slash”) started appearing in print. That is, fans wrote or 

typed “slash” and not “/”. […]13 

 

Embora histórias homoafetivas não tenham surgido primeiramente no fandom de 

Star Trek, vimos anteriormente que esse subgênero começou a ganhar popularidade com a 

difusão de fanzines centradas no relacionamento entre Spock e Kirk. Contudo, inicialmente 

essas fanzines não continham slash. Segundo o Fanlore (2019a), os fãs da primeira era de Star 

Trek (1966-1972) não escreviam histórias centradas nos relacionamentos sexuais e românticos 

dos personagens e, quando havia algum romance, este era heterossexual. As narrativas 

envolvendo o relacionamento romântico entre Spock e Kirk vieram com a segunda era de fãs 

da série, que estavam mais interessados nos personagens e na natureza de seus 

relacionamentos que propriamente nos conteúdos de ficção científica e exploração espacial 

(FANLORE, 2019a). O auge para a publicação de fanfictions slash de Spock e Kirk se deu 

nos anos de 1980 e 1990 (JAMISON, 2017). Contudo, de acordo com Jamison (2017), já em 

1979, devido à popularidade de histórias que envolviam romanticamente os dois personagens, 

Gene Roddenberry, criador do seriado, escrevendo como se fosse o Capitão Kirk, publicou na 

romantização de Star Trek: The Motion Picture (Jornada nas estrelas: o filme) sua visão 

sobre a natureza do relacionamento dos personagens, colocando aparentemente um ponto 

final nos rumores de que ambos seriam amantes, sem fazer, entretanto, comentários negativos 

sobre relacionamentos homossexuais.  

                                            
13 “Quando o fandom de Star Trek se abriu para o fandom de media [termo usado para designar os fãs de seriados 

televisivos ou filmes de ficção científica, em oposição aos fãs de ficção científica literária], outros fandoms 

desenvolveram seus próprios pares não canônicos do mesmo sexo. Eles adotaram a convenção de nomes de fãs 
de K/S: H/J para Harry e Johnny, em Magnum Force, S/H para Starsky e Hutch, B/D para Bodie e Doyle em 

The Professionals. Com esses e, ainda mais tarde, outros pares sendo publicados em fandoms, os fãs 

começaram a discutir esse tipo de fanfiction como um todo. Como precisavam de uma maneira para se referir a 

todos esses pares e a esse gênero de escrita, eles passaram a se referir a eles como “/” (eles digitaram o sinal de 

pontuação por si só – uma barra independente, geralmente entre aspas, às vezes sem nenhuma). Isso foi no 

início dos anos 1980. 

   Ao verbalizar esse sinal de pontuação na conversa (do início dos anos 1980 em diante), este era, é claro, dito 

em voz alta como ‘slash’. Eventualmente (principalmente em meados dos anos 1980), o próprio termo 

(‘slash’) começou a aparecer em impressos. Ou seja, os fãs escreveram ou digitaram ‘slash’ e não ‘/’. [...]” 

(tradução nossa, grifo nosso e do autor). 
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Como mencionado na citação anterior, a partir de 1980, outros fandoms, como os de 

Starsky & Hutch14, The Professionals15 e Dirty Harry16, também começaram a produzir 

fanfictions slash. Conforme mais casais homoafetivos foram sendo criados, os fãs começaram 

a conceitualizar o slash como um subgênero e não mais como um fenômeno único e particular 

ligado a personagens específicos (FANLORE, 2019a). De acordo com a pesquisadora de 

fanfictions Marry Curtin (2002), no início do fandom de Spock e Kirk, a maioria das histórias 

slash era sobre esses personagens e havia poucas histórias homoafetivas de outros fandoms. 

Por isso, muitos consideravam o casal de Star Trek único e especial e viam outros casais, 

como o de Starsky & Hutch, como “menos únicos e especiais”. Segundo a autora, foi somente 

com o casal Harry e Johnny (do segundo filme da série Dirty Harry, Magnum Force) que os 

fãs passaram a ver os casais baseados em relações únicas e especiais de amizade como um 

fenômeno slash.  

Foi na década de 1990, com o advento da internet, que os fandoms e as fanfictions 

slash tiveram grande impulsão, visto que os fãs tiveram a oportunidade de compartilhar suas 

histórias e de se comunicar com outros fãs com mais facilidade. Assim, houve o aumento de 

mailing lists exclusivos para membros que apreciavam esse subgênero e da difusão de 

arquivos em File Transfer Protocol (FTP). Eventualmente, mais fãs de slash começaram a 

postar suas histórias em sites e fóruns públicos (FANLORE, 2019a). No entanto, os fãs 

começaram a manifestar preocupação com a exposição de histórias slash e sua menção na 

internet, com receio de que fossem perseguidos ou deixados de fora pela parte mainstream 

dos fandoms. 

Cabe mencionar que, apesar da popularidade crescente dos fandoms slash desde os 

anos 1970, as histórias slash sempre dividiram opiniões da parte mainstream, uma vez que 

muitos as encaram de maneira negativa. Em seu estudo sobre a fanfiction slash como 

ferramenta crítica do fandom de mídia, Lauren Thurman (2015) explica que enquanto as 

primeiras fanzines de Star Trek, que não tinham slash, contaram com a interação e até mesmo 

com a contribuição do elenco e dos criadores do seriado, o mesmo não ocorreu com as 

fanzines slash, cujos exemplares ficaram cuidadosamente separados da parte mainstream do 

fandom. Como ilustra a pesquisadora, a primeira fanzine da série, Spockanalia, foi publicada 

em setembro de 1967, na mesma época em que a segunda temporada começou a ser 

                                            
14 Conhecida no Brasil como Starsky e Hutch: justiça em dobro, foi um seriado policial americano da década de 

1970.  
15 Os profissionais, em tradução para o português, foi uma série policial britânica que durou de 1977 a 1983.  
16 Foi uma série de cinco filmes norte-americanos estrelados por Clint Eastwood, que interpretava o policial 

Harry Callahan. 
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transmitida na TV, e em sua primeira página foi publicada uma carta do ator Leonard Nimoy 

(Spock) desejando boa sorte aos editores. Segundo Thurman (2015, p. 8, grifo nosso), 

Spockanalia at some point gained an impressive degree of agency in the Star Trek 

world when, by the third issue, Roddenberry wrote a letter to the zine saying that it 

was “‘required reading’ for everyone in our offices… anyone who makes decisions 

on show policy have read your fanzine” […]. In sharp contrast, slash zines such as 
The Sensuous Vulcan and Obsc’zine were kept largely underground, slash carrying 

with it an unspoken taboo still acknowledged today, “with some cons still refusing to 

allow the public distribution of homoerotic publications for fear of offending actor 

guests” (Jenkins, 188).17 

 

Não era apenas o elenco que os organizadores do fandom e os membros gerais deste 

tinham receio de ofender. De acordo com Henry Jenkins18 (1992 apud THURMAN, 2015, p. 

8), um dos principais pesquisadores sobre a mídia de massa, muitos fãs, tanto hoje quanto na 

época de ascensão do slash, se sentem “violentamente ofendidos” com esse subgênero, uma 

vez que acreditam que os ficwriters, ao inserirem uma sexualidade imaginada ou percebida 

nas fanfictions, violam as caracterizações originais dos personagens. Assim, alterar a 

sexualidade de personagens, frequentemente de maneira explícita e especialmente quando 

estes estão intimamente associados à imagem dos atores que os interpretam, pode parecer uma 

prática intrusiva para os demais membros dos fandoms (THURMAN, 2015).  

Além disso, muitos autores manifestam seu desgosto por verem seus personagens 

retratados em relacionamentos homossexuais, uma vez que, a seu ver, tal caracterização não 

condiz com a maneira como foram concebidos/pensados. Um exemplo disso é a própria J. K. 

Rowling, que já manifestou indignação com fanfictions slash de Harry Potter, em contraste 

com o relacionamento incentivador que mantém com o fandom potteriano, para o qual já 

chegou a atribuir prêmios “a sites que ela visitou e considerou prestarem um ótimo trabalho” 

(VARGAS, 2011, p. 57, grifo nosso). Como Vargas (2011) aponta, mesmo que possamos 

concordar com a suposição de que não existam subtextos homoeróticos a serem 

desenvolvidos nos livros, é forçoso compreender o aumento vertiginoso do número de 

histórias com o personagem Dumbledore após a escritora revelar que ele é gay. Vargas (2011, 

p. 57, grifo da autora) continua ao dizer que, inclusive, acredita que 

                                            
17 “Spocknadalia em certo momento ganhou um impressionante grau de agência no mundo de Star Trek quando, 

na terceira edição, Roddenberry escreveu uma carta ao zine dizendo que este era ‘leitura obrigatória para todos 

em nossos escritórios... todos que tomam as decisões em relação à política do programa leram seu fanzine” 

[…]. Em nítido contraste, zines slash como The Sensuous Vulcan e Obsc’zine foram mantidos em grande parte 

no underground, levando consigo um tabu tácito ainda hoje reconhecido, ‘com alguns ainda se recusando a 

permitir a distribuição pública de publicações homoeróticas por medo de ofender os atores que participavam 

da série’ (Jenkins, 188)” (grifo nosso, tradução nossa). 
18 JENKINS, Henry. Textual Poachers: Television Fans & Participatory Culture. New York: Routledge, 1992. 

Print. 
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[...] uma autora acostumada a escrever e a ler slash vai, inevitavelmente, vislumbrar 

mais subtextos dessa natureza do que qualquer outro autor de fanfics. Trata-se de 

uma reação natural para uma mente já treinada para perceber possíveis lacunas em 

relacionamentos masculinos nos quais se sustenta uma certa tensão não resolvida, 

que poderia facilmente, na visão de uma autora slash, converter-se em resolução 

sexual. 

 

Aqui vale destacar também o uso do termo autora na citação, uma vez que esse 

subgênero é caracterizado por ser escrito e lido principalmente por mulheres. Uma das razões 

mais comuns apontadas por Jamison (2017) para isso e para a evolução desse subgênero a 

partir de 1970 é o fato de que as mulheres gostariam de explorar as possibilidades de uma 

relação romântica ou sexual no contexto de um relacionamento complexo de longo prazo 

entre iguais, “uma estrutura que a cultura mainstream não oferecia em lugar nenhum e 

certamente não em Jornada nas estrelas” (JAMISON, 2017, p. 95, grifo nosso). Segundo a 

pesquisadora, a série até permitia a possibilidade de um relacionamento, mas seus modelos de 

intimidade, confiança e amor eram sustentados por homens. Além disso, Vargas (2011) 

afirma que, nos anos 1970, a cultura da época incentivava o experimento de novas 

possibilidades sexuais, em oposição ao até então considerado “correto” ou “moralmente 

aceitável” na sexualidade humana. Por essa razão, construiu-se um terreno extremamente 

fértil no fandom de Star Trek para a transposição de fantasias sexuais para o papel. Vale frisar 

também que inicialmente as fanfictions eram produzidas e lidas principalmente por mulheres 

heterossexuais. Embora ainda boa parte do público-leitor seja composto por mulheres que se 

encaixam nessa preferência sexual, atualmente este se encontra bem mais diversificado, pois o 

público LGBTQIA+ também tem participação no grupo de leitores de fanfictions.  

As justificativas para o interesse – de mulheres, em especial – por esse tipo de 

narrativa são variadas. Em um artigo publicado por Isabel Moraes e Debora Moraes (2016) 

acerca da popularidade das fanfictions slash e da representatividade feminina nesse 

subgênero, por exemplo, as mulheres respondentes da pesquisa alegaram que entre os motivos 

que as levavam a ler fanfictions desse subgênero estavam a pouca exposição de tempo de tela 

em filmes e séries de personagens femininos, a química entre os personagens masculinos, o 

fato de muitos ships homossexuais serem mais carismáticos que os heterossexuais e o não 

desenvolvimento mais aprofundado do relacionamento entre casais héteros se comparado ao 

desenvolvimento da relação de amizade e rivalidade entre os personagens masculinos. De 

acordo com as pesquisadoras, como as histórias geralmente apresentam personagens 

masculinos mais desenvolvidos emocionalmente, as fãs sentem que um “relacionamento entre 

eles é mais legítimo e realista do que o relacionamento canônico entre um homem e uma 
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mulher. Muitos dos indivíduos consultados na pesquisa consideram que as relações 

heterossexuais apresentadas nesses casos são artificiais” (MORAES; MORAES, 2016, p. 5). 

As pesquisadoras também apontam a própria questão da representatividade do público 

LGBTQIA+, que busca nas fanfictions slash uma maneira de representação e satisfação de 

seus desejos, os quais não são contemplados pela mídia mainstream.  

Um dos fandoms mais populares no subgênero slash atualmente é o de Sherlock 

Holmes (THURMAN, 2015). O fandom sherlockiano (ou holmesiano, em uma nomenclatura 

mais formal e antiga), aliás, é o primeiro fandom de fanwriting (escrita de fãs) e, como aponta 

Jamison (2017), é um dos que estão mais fortes hoje (o que pode ser visto também pelos 

números apontados na introdução deste trabalho). De acordo com a pesquisadora, Sherlock 

Holmes praticamente iniciou a mídia de massa e foi uma das obras que mais produziu 

pastiches, continuações e adaptações em diversos tipos de mídia. A obra de Doyle foi também 

a primeira a criar um fandom formal, o The Baker Street Irregulars (1934), que apresenta 

regras e até mesmo uma constituição que o rege. Várias obras “apócrifas” produzidas com 

base no universo sherlockiano, como um dos pastiches mais conhecidos, o Adventure of the 

Unique Hamlet (O Hamlet único), escrito por Vincent Starrett em 1920, além de paródias, 

como The Rape of Sherlock Holmes19 (O estupro de Sherlock Holmes), foram bastante 

estudadas e mencionadas em livros populares, publicados profissionalmente, assim como em 

várias “revistas amadoras e profissionais devotadas ao estudo de Sherlock” (JAMISON, 2017, 

p. 58). No entanto, afirma a pesquisadora, se o foco dessas obras era voltado ao estilo 

canônico clássico dos livros de Doyle, o foco das fanfictions atuais está no Sherlock Holmes 

da BBC, que “atrai um grupo eclético e talentoso de escritores, alguns dos quais escreveram 

em outros fandoms de Sherlock Holmes e assim mantêm uma conexão explícita com 

encarnações anteriores [do personagem]” (JAMISON, 2017, p. 58, grifo nosso). 

Tendo isso vista, o que atrai, então, os fãs a escreverem fanfictions slash de Sherlock 

Holmes, principalmente relacionadas ao Sherlock moderno? Uma das possíveis respostas, 

segundo Thurman (2015), está na dinâmica emocional complicada entre um personagem que 

se autoproclama sociopata e um veterano de guerra com estresse pós-traumático: “Several 

popular fics capitalize on the canon disparity between Sherlock’s intense relationship with 

John and his otherwise emotionless, cold interactions with others20” (THURMAN, 2015, p. 

27). Esse pensamento é corroborado pela autora de fanfictions Johnlock Atlin Merrick (2017) 

                                            
19 Brincadeira feita com um poema satírico de Alexander Poper. Não tem relação com uma convocação não 

consensual a um kink meme (JAMISON, 2017). 
20 “Várias fanfics populares se aproveitam da disparidade canônica entre o intenso relacionamento de Sherlock 

com John e suas interações frias e sem emoção com os outros” (tradução nossa). 
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ao listar os motivos pelos quais o fandom sherlockiano sente tanto fascínio pelo Sherlock da 

BBC. Além de mencionar a humanidade dos personagens, os atores escolhidos, as escolhas de 

roteiro e a forma como a série atualiza o cânone como fatores que justificam esse fascínio, a 

autora coloca como uma das principais justificativas o relacionamento complementar dos 

personagens: John não apenas chama atenção de Sherlock por suas excentricidades 

antissociais, mas também elogia seus dons e o ajuda com seu trabalho. Sherlock, por outro 

lado, oferece a John, um ex-médico militar, uma excitação de campo de batalha (com menos 

balas e muito mais blogs, como enfatiza a autora). Desse modo, Merrick (2017, p. 64, grifo da 

autora) afirma que 

Tão complementar é a união deles que, quase a partir do momento em que se 

encontram, todos os outros personagens da série assumem que os dois são amantes e 

dizem isso. É de se estranhar que tantos escritores de fanfiction alegremente tenham 

colocado os dois na cama assim que fosse ficcionalmente plausível?  

No final, sempre tem a ver com amor. 

Não nos apaixonamos por explosões ou espaçonaves ou mistérios. Nos apaixonamos 

por pessoas. Tantos sherlockianos escritores de fanfiction se apaixonaram pelo amor 

entre esses personagens, independentemente de terem escolhido se expressar com 

sexo e saltos altos ou corridas loucas pelas ruas escuras da Londres noturna.  

 

É justamente esse o ponto que chama atenção não somente em fanfictions slash, mas 

em fanfictions de modo geral: o amor. Em relação ao universo sherlockiano, Jamison (2017) 

aponta que as fanfictions românticas e erotizadas de Johnlock são bastante diversificadas e 

exploram inovações nos campos narrativo, representacional e psicológico. Em seu capítulo “O 

amor é um motivador muito mais cruel”, a pesquisadora menciona alguns exemplos de 

fanfictions românticas sherlockianas e ilustra como estas podem, apesar de as histórias 

românticas serem majoritariamente ignoradas pela grande crítica, ser literárias em sua forma 

narrativa e incluir uma ampla variedade de tópicos e variações, assim como trabalhos com 

conteúdo erótico. Jamison (2017) também explora algumas das diversas formas de romances 

atípicos representados nas histórias, visto que o fandom de Sherlock Holmes geralmente gosta 

de explorar diversas possibilidades amorosas, muitas delas envolvendo deficiências 

neurológicas ou físicas, doenças mentais, vícios e diversidade sexual.  

Diante de tantas possibilidades de representações amorosas, uma que chama atenção 

é a do amor romântico. Como vemos no Capítulo 3, o amor, apesar de ser caracterizado como 

um sentimento universal, apresenta várias configurações, uma vez que a maneira como o 

vemos e o vivenciamos é influenciada pelo contexto sociocultural e histórico em que estamos 

inseridos. O amor romântico, que surgiu em um contexto sócio-histórico específico e teve seu 

ápice com a ascensão burguesa, ainda permeia muitas histórias não apenas de diversos 

produtos culturais, como o cinema, a literatura e a arte, mas também de fanfictions e, no caso 
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deste estudo, de fanfictions slash. Assim, partindo do princípio de que o amor romântico é 

uma construção sociocultural e histórica e de que suas representações são perpetuadas por 

diversos meios, inclusive as fanfictions, nos próximos capítulos apresento o contexto em que 

esse tipo de amor emergiu e o conceito de representações sociais na Teoria das 

Representações Sociais, os quais oferecem suporte para a análise de como o ideário romântico 

é representado nas oneshots Johnlock escolhidas e analisadas no Capítulo 5. 
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3 BREVE ESTUDO DIACRÔNICO DO AMOR ROMÂNTICO E SUA 

PERPETUAÇÃO NO IDEÁRIO AMOROSO OCIDENTAL 

 

A temática amorosa tem sido alvo de diversos estudos ao longo dos séculos e 

abordada sob diferentes enfoques – do literário ao psicanalítico, do sociológico ao 

filosófico, do antropológico ao histórico, entre outros. No entanto, embora haja uma 

vasta literatura sobre o tema, escrever sobre ele não é tarefa fácil nem menos trabalhosa, 

uma vez que abordá-lo de forma sucinta e diacrônica é um desafio. O questionamento 

sobre o que é, afinal, o amor não nos apresenta uma única resposta nem esgota todas as 

discussões que se fazem sobre o tema. Por isso, quando falamos de amor, falamos não 

apenas de uma ideia única e universal de amor – nem de um único tipo de amor –, mas 

sim de diferentes ideias que se tem sobre ele, visto que suas concepções variam não 

apenas conforme o viés teórico escolhido, mas também de acordo com a época e o 

contexto sócio-histórico e cultural em que são analisadas. 

Assim, tratar do amor romântico e de como seu ideário tem se perpetuado até a 

atualidade é situá-lo em uma perspectiva ocidental, uma vez que sua construção 

histórica tem raízes na cultura grega antiga e perpassa também a mística cristã amorosa, 

os amores cortês e cavalheiresco e suas relações com o contexto medieval e o ideal 

romântico consolidado pela sociedade burguesa a partir da segunda metade do século 

XVIII. Desse modo, neste capítulo faço um breve panorama de suas origens, focando 

esses quatro momentos históricos, de maneira que possamos entender como seu ideário 

é representado nas fanfictions slash analisadas no Capítulo 5. 

 

3.1 O MITO DO AMOR PLATÔNICO NA ANTIGUIDADE GREGA  

 

Conforme explica o psicólogo Jurandir Freire Costa (1999b), o sentido do amor 

como algo bom, belo e verdadeiro surgiu no Ocidente por meio da Grécia Antiga e tem 

como fonte primordial para sua consolidação O banquete21 (380 a.C.), diálogo escrito 

por Platão sobre o amor, representado pela figura do deus Eros, e suas qualidades. Nele, 

                                            
21 A obra trata do relato dos diálogos ocorridos na casa de Agatão. Sagrado campeão em um concurso de 

tragédias, o poeta, para comemorar o feito, convida seus amigos mais próximos para jantar em sua casa. 

O banquete torna-se, então, uma competição entre os convidados sobre quem melhor define o amor. 

Cada personagem representa uma área: Agatão (tragédia), Fedro (retórica), Aristófanes (comédia), 

Sócrates (filosofia), Pausânias (comércio), Alcibíades (política) e Erixímaco (medicina). 
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Eros é visto como um daimon22, cuja função sagrada é mediar o contato entre os 

mundos humano e divino, de modo a manter a harmonia cósmica (BITTENCOURT, 

2012). A obra é importante para a fundamentação do que conhecemos hoje por amor 

romântico, uma vez que foi com base em seus discursos que algumas noções sobre o 

amor se impuseram na tradição ocidental e foram apropriadas pela modernidade 

romântica, com o intuito de “legitimar a ideia de que o ‘verdadeiro amor’ seria um 

fenômeno único, inconfundível, universal e intrínseco à natureza humana” (COSTA, 

1999b, p. 36, grifo do autor). 

Entre os discursos que compõem a obra, destacam-se os de Fedro, Aristófanes, 

Agatão e Sócrates. O discurso de Fedro é marcado pela sua justificativa sobre os 

motivos pelos quais Eros deve ser louvado: sua origem antiga, que o torna honroso e o 

primeiro entre os deuses (e, por consequência, o causador dos maiores bens aos 

homens), e seus benefícios sobre os mortais para que estes obtenham uma vida honesta 

e virtuosa e conquistem a felicidade. De acordo com Fedro (LAUX, 2007, p. 32), 

[...] nenhuma honraria, linhagem ou riqueza pode proporcionar o que Eros 
possibilita, ou seja, uma vida virtuosa. Isto porque nenhum sentimento supera 

o amor como princípio moral que inspira às boas ações, condições essas 

indispensáveis para a realização do bem e do belo, tanto para o cidadão 

quanto para o Estado (PLATÃO23, 1979, 178d, p. 13). Confirma-se com isso 

o fato de que nenhum amante suportaria ser visto em desvantagem aos olhos 

de seu par, isto sendo um ato de covardia ou uma situação vergonhosa. No 

amor são válidos todos os atos de sacrifícios para com o ser amado. De modo 

que se fosse possível formar um exército só de amantes, o mesmo seria 

vitorioso, pois só sob a inspiração divina do Amor se é capaz de atos 

heroicos.  

 

Além disso, percebemos em seu discurso que o amante é posto em posição de 

primazia em relação ao ser amado, pois os deuses admiram a força que nasce do amor 

quando o amante se sacrifica por aquele que ama, uma vez que só consentem morrer 

pelo outro aqueles que amam (LAUX, 2007; PLATÃO, s/d, s/n). Desse modo, explica a 

pesquisadora Evelise Laux (2007), o amor é retratado como um deus que aproxima e 

une os amantes, fazendo com que o amado descubra o amante e este lhe ofereça toda a 

sua beleza e virtude, de maneira que o amado o veja e vá em sua direção. Isso posto, é 

“neste ir e vir dos amantes, nessa inversão de papéis, [que] consolida-se a relação entre 

eles, pois se cada um é amante e amado ao mesmo tempo, ambos são possuídos por 

Eros, ou seja, são divinos” (LAUX, 2007, p. 33). 

                                            
22 “Presença ou entidade sobrenatural algures entre um deus (theos) e um herói” (PETERS, 1983, p. 47). 
23 PLATÃO. O banquete. 2. ed. Tradução de José Cavalcante de Souza. São Paulo: Abril Cultural, 1979. 

(Os Pensadores) 
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O discurso de Aristófanes, por sua vez, ao invés de tecer elogios a Eros, busca 

abordar a natureza do deus e aquilo que o define, tomando como exemplo a natureza 

humana. Para tanto, Aristófanes se utiliza do mito da natureza originária dos homens e 

de suas vicissitudes. Os homens, explica, apresentavam em sua origem três gêneros: o 

masculino, o feminino e o andrógeno. Os andrógenos apresentavam formas bem 

distintas, pois tinham, entre outras características, quatro mãos e quatro pernas, dois 

rostos sobre um pescoço torneado, quatro orelhas, uma cabeça, dois sexos e “tudo o 

mais como desses exemplos se poderia supor” (PLATÃO, s/d, s/n).  

Contudo, devido à sua arrogância, os andrógenos se voltaram contra os deuses 

e tentaram escalar até os céus. Como punição, Zeus cortou-os ao meio, separando-os em 

duas partes. A partir de então, cada parte passou a ansiar e procurar por sua metade, de 

modo a se unir novamente a ela. No entanto, ao tentarem se tornar unas, enlaçando-se 

uma a outra, ambas morriam de fome e inércia, pois nada queriam fazer longe uma da 

outra. Assim, “sempre que morria uma das metades e a outra ficava, a que ficava 

procurava outra e com ela se enlaçava, quer se encontrasse com a metade do todo que 

era mulher – o que agora chamamos mulher – quer com a de um homem; e assim iam-se 

destruindo” (PLATÃO, s/d, s/n). Zeus, apiedado de seu sofrimento, deu-lhes a 

oportunidade de se satisfazerem por meio das relações sexuais e também a capacidade 

de procriarem “em si mesmos24”, caso os homens se enlaçassem com as mulheres. Com 

isso, o amor de uma parte pela outra passou a ser implantado nos homens, de modo a 

lhes restaurar a antiga natureza, em uma “tentativa de fazer um só de dois e de curar a 

natureza humana” (PLATÃO, s/d, s/n).  

Já o discurso de Agatão apresenta Eros como o deus mais jovem, contrariando 

a visão de Fedro, e foca na natureza mesma do deus, ou seja, no amor em si mesmo, e 

em seus dons. Para o poeta, Eros é o deus mais belo e feliz, visto que não envelhece, e 

também o mais virtuoso e delicado. É pai do luxo, do requinte e do ardor, protetor e 

salvador supremo, adorno de todos os deuses e homens. Além disso, Eros se destaca por 

sua justiça e temperança. Como proclama Agatão, o amor 

[...] não comete nem sofre injustiça, nem de um deus ou contra um deus, nem 

de um homem ou contra um homem. À força, com efeito, nem ele cede, se 

algo cede – pois violência não toca em Amor – nem, quando age, age, pois 

todo homem de bom grado serve em tudo ao Amor, e o que de bom grado 

reconhece uma parte a outra, dizem “as leis, rainhas da cidade", é justo. Além 
da justiça, da máxima temperança ele compartilha. É com efeito a 

                                            
24 De acordo com o mito, os andrógenos tinham os sexos voltados para fora e “geravam e reproduziam 

não um no outro, mas na terra, como as cigarras” (PLATÃO, s/d, s/n). Ao colocar os sexos para frente, 

Zeus fez com que por meio deles fosse possível gerar, e ao mesmo tempo constituir, a raça humana.  
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temperança, reconhecidamente, o domínio sobre prazeres e desejos; ora, o 

Amor, nenhum prazer lhe é predominante; e se inferiores, seriam dominados 

por Amor, e ele os dominaria, e dominando prazeres e desejos seria o Amor 

excepcionalmente temperante. (PLATÃO, s/d, s/n) 

 

Ademais a essas características, Eros é corajoso e jamais coaduna com o que é 

feio. Por fim, Agatão louva-lhe a capacidade de trazer a paz entre os homens e os deuses 

e de nos tirar a estranheza e despertar a familiaridade. Assim, conclui, Eros é “pródigo 

de bem-querer e incapaz de mal-querer; propício e bom; contemplado pelos sábios e 

admirado pelos deuses; invejado pelos desafortunados e conquistado pelos afortunados” 

(PLATÃO, s/d, s/n). Por todas essas maravilhas, deve ser celebrado em belos hinos e 

seguido pelos homens. 

Por fim, o discurso de Sócrates, considerado o momento mais importante da 

obra e também o que mais ajudou a perpetuar a ideia de amor platônico, trata do 

aprendizado sobre o amor adquirido pelo filósofo por meio do relato da sacerdotisa 

Diotema de Mantinea, o qual apresenta o que foi convencionalmente denominado 

metáfora da escada de amor. Por meio dessa metáfora, Diotema explica a hierarquia 

dos sentimentos amorosos e a ascensão dos amantes de um patamar inferior, ou seja, da 

atração puramente física a um corpo bonito, até o patamar mais elevado, isto é, da 

contemplação da forma ou da beleza em si. 

Em suma, a escada de amor é representada por sete degraus, os quais são 

definidos com base no tipo de beleza pelo qual o amante que deseja é atraído. Conforme 

explica o filósofo Renato Bittencourt (2012), no primeiro degrau, o amante sente-se 

atraído inicialmente pela beleza física do ser amado, ou seja, pela beleza física de um 

corpo em particular. No segundo, a consciência do amante se amplia e começa a 

procurar o mesmo princípio de beleza em todos os seres humanos, buscando, desse 

modo, todas as formas belas. Já no terceiro degrau o amor se volta à beleza da alma, 

independentemente da forma física a que esta está associada.  

No quarto degrau o amor está ligado à ética, ou seja, está voltado às práticas 

belas e justas e envolve integridade, justiça, bondade e consideração, características que 

contêm beleza e levam ao amor livre de toda sensibilidade. “Esse é um passo mais 

abrangente e universal, de modo que a alma ama os ofícios e as leis, essencialmente 

belos” (BITTENCOURT, 2012, p. 43). No quinto degrau, encontra-se o amor pelas 

instituições belas, que são regidas pela justiça. Esse patamar está relacionado ao modo 

como a sociedade funciona quando as instituições estão em equilíbrio e harmonia. 

“Trata-se de amor pelo governo, pela cultura e por todas as instituições belas. Nesse 
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quesito, o bem comum é o interesse primordial, não o bem do indivíduo, do núcleo 

familiar ou mesmo da pequena comunidade” (BITTENCOURT, 2012, p. 43). 

No sexto degrau, a alma do sujeito amante ascende em direção ao universal e 

abstrato. É nesse patamar que o amante volta seu olhar ao conhecimento puro e à 

compreensão das essências, ou seja, à compreensão pelo saber, que caracteriza a própria 

atividade filosófica e articula as leis que regem os indivíduos, a família e a sociedade, 

transcendendo o meio local. Assim, para Platão, a beleza da ciência é algo universal. No 

sétimo e último degrau a alma passar a amar o belo em si mesmo, ou seja, a própria 

ideia de amor. De acordo com Bittencourt (2012), nesse patamar podemos estabelecer 

uma interpretação de viés religioso e defender a hipótese de que esse degrau trata do 

amor ao divino, caracterizado como uma vivência extática. Assim, ao analisarmos a 

metáfora da escada de amor, podemos perceber que  

O amor mundano e físico é o início da busca da totalidade e, dessa maneira, 

não há uma negação de sua importância no processo de ascensão espiritual do 

ser humano; todavia, torna-se nítido que no discurso socrático-platônico de 

modo algum a experiência do amor pode se ater apenas nesta etapa, tal como 

o grosso da humanidade permanece em sua limitada consciência. A etapa 

final do processo de ascensão do amor é a visão do que está por trás do 

universo, do que o faz girar. Portanto, no sétimo degrau da escada do amor, 
amar é unir-se à origem do Ser. É uma espécie de doutrina mística do amor. 
(BITTENCOURT, 2012, p. 43)  

 

Dessa forma, ao termos uma visão da obra de Platão, podemos notar que, em 

seu cerne, a noção de amor está voltada à ideia de beleza, a qual era primordialmente a 

essência intelectual da perfeição criada, ou seja, a própria ideia de toda a excelência 

(ROUGEMONT, 1988). Além disso, conforme sintetiza Costa (1999b, p. 36-37), 

observamos que o amor é retratado nos discursos como um impulso que se dirige de um 

indivíduo a outro, seja este homem ou mulher, e como um composto afetivo feito de 

desejo, de falta do objeto do desejo, de “nostalgia ontológica do objeto ideal perdido; de 

sofrimento decorrente da perda ou da ausência deste objeto; de alegria intensa, quando o 

objeto é possuído etc.”, características que aproximam, assim, a erótica platônica do 

amor romântico. Essas características também foram retomadas pelo cristianismo nos 

primeiros séculos, como vemos com mais detalhes a seguir. 
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3.2 A MÍSTICA AMOROSA DO AMOR CRISTÃO E OS AMORES CORTÊS  

E CAVALHEIRESCO DA IDADE MÉDIA 

 

Assim como no pensamento grego, o amor no cristianismo também está ligado 

ao verdadeiro bem, representado, nesse caso, pela figura de Deus. Entretanto, se no 

pensamento platônico a ascensão da alma ao belo passa necessariamente pela satisfação 

física inicial dos corpos, no início da mística judaico-cristã a alma apenas transcenderia 

a vida mundana e chegaria à eternidade por meio do asceticismo, cujos valores 

essenciais eram a virgindade e a continência. Desse modo, a primeira literatura cristã de 

cunho moral não priorizou nem o casamento nem a família (VAINFAS, 1986), pois 

estes eram vistos como impedimentos à ascensão ao reino divino. Vale frisar, no 

entanto, que a virgindade era uma questão imposta às mulheres, e não aos homens. De 

acordo com o historiador Ronaldo Vainfas (1986), poucos tratados sobre esse tema 

abordavam a castidade masculina, embora fosse preferível que os homens não casassem 

e evitassem ter relações sexuais.  

No ideário cristão, o casamento e tudo relacionado a ele, como a procriação, 

eram matéria de advertência. Os textos monásticos, por exemplo, ressaltavam o caráter 

pecaminoso do prazer da carne e alertavam contra os perigos do matrimônio, que iam 

das dificuldades da convivência diária com o marido à escravidão de se submeter 

carnalmente a ele (VAINFAS, 1986). Todavia, essa situação impunha um impasse: ao 

mesmo tempo em que o casamento era visto como um mal à ascensão ao reino divino e 

hostilizado como fonte de angústia e inquietação, ele era necessário para que 

resguardasse os homens do desejo desenfreado. Afinal, os indivíduos acabavam se 

unindo de alguma forma. O matrimônio, então, era visto como um mal, mas dentre os 

males era o menor, haja vista que impedia a fornicação25. Para resolver esse impasse, 

Santo Agostinho, principal teólogo ocidental do século V, tentou alinhar ambas as 

visões, colocando o matrimônio como um mal, na perspectiva da busca pelo prazer 

carnal e da satisfação do desejo, mas também como um bem, quando pensado como 

fonte de procriação, a qual devia se subordinar totalmente o ato carnal (VAINFAS, 

1986). Foi a partir dessa necessidade que o casamento passou a ser normatizado por 

uma série de preceitos, entre os quais a monogamia irrestrita e a indissolubilidade, e 

ganhou status comparável à virgindade, ainda que inferior hierarquicamente. O 

                                            
25 Termo usado na Bíblia inicialmente para designar as relações sexuais consideradas ilícitas, como o 

sexo fora do casamento, especialmente entre adúlteros. 
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matrimônio, então, passou a ser visto como um contraponto à virgindade e foi “elevado 

à símbolo da união entre Cristo e a Igreja, como alternativa secundária, meio de 

aprisionar o desejo tirânico numa união estável” (VAINFAS, 1986, p. 14).  

Entretanto, a sacramentalização do matrimônio somente vingaria a partir do 

século XII. Isso se deve principalmente à visão depreciativa arraigada de parte do clero 

e à oposição dos nobres leigos à intervenção eclesiástica, pois seus rituais de união 

estavam ligados principalmente a questões de herança, linhagem e poder e ocorriam em 

uma esfera mais doméstica. Contudo, com o triunfo da sacramentalização matrimonial 

nos séculos XII e XIII, a Igreja consolidou seu poder supremo no Ocidente e na moral 

cristã (VAINFAS, 1986). Foi também a partir da sacramentalização do casamento que o 

ato sexual passou a ser alvo de uma série de normas, visto que a questão do desejo 

carnal começou a ser amplamente discutida entre os teólogos, o que levou à 

normatização dos atos conjugais. O matrimônio passou a ser pautado, assim, em três 

regras principais: na imposição da relação carnal (dívida conjugal) como algo 

obrigatório, na condenação de todo e qualquer ardor na relação carnal entre os cônjuges 

e na minuciosa classificação dos atos permitidos ou proibidos durante o casamento 

(VAINFAS, 1986; ARAÚJO, 2002). 

O amor nesse cenário era, então, o amor voltado a Deus e tinha como base a 

ascese e a comunhão fraternal, esta que simbolizava a união de Deus com os homens 

através de Cristo, o sacrifício e a caridade. Como podemos observar, o sentimento 

amoroso entre dois indivíduos distintos e diferenciados sexualmente, abrangendo tanto a 

atração carnal quanto a igualdade entre os parceiros, não fazia parte da concepção de 

amor cristã (MÉTRAL26, 1977 apud VAINFAS, 1986). Assim, o amor terreno apenas 

se manifestaria à margem dos tratados da moral cristã e também fora do casamento, por 

meio, muitas vezes, do adultério. Entre as formas que o amor assumiria nessa época, 

podemos citar o amor cortês e o amor cavalheiresco, retratados pela literatura 

cavalheiresca e a poesia trovadoresca principalmente entre os séculos XI e XIV. 

O amor cavalheiresco, de acordo com Vainfas (1986), era quase sempre ligado 

a um adultério carnal ou a uma proeza que resultava em casamento. Esse tipo de amor 

colocava a mulher em uma atitude passiva, inferior ao homem e dependente de sua 

iniciativa. O amor cortês, por outro lado, era um amor mais estilizado: o adultério 

ocorria em um âmbito espiritual, que não implicava no casamento dos amantes, uma vez 

                                            
26 METRAL, Marie-Odile. Le mariage: les hesitations de l’Occident. Paris: Aubier, 1977. 
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que normalmente a mulher amada era casada e de posição social superior, além de ser 

idealizada. Ademais, o amor cortês era composto por uma série de regras, nas quais o 

amante se punha em relação de submissão à mulher amada, exprimindo seu desejo de se 

tornar seu vassalo e oferecendo-lhe seus serviços (DOMINGUES, 2003).  

De acordo com a pesquisadora Anna Beatriz Domingues (2003), a relação de 

vassalagem que permeou o feudalismo refletiu-se no âmbito dos relacionamentos 

amorosos. Assim, cabia à mulher “conceder ou não a seu servidor a recompensa que ele 

espera, ou seja, a promessa de amá-lo: primeiro estágio do código de conduta amorosa 

vigente durante a Idade Média” (DOMINGUES, 2003, p. 75). Uma das formas em que 

o erotismo se manifestaria no amor cortês seria pela descrição dos torneios de cavalaria, 

nos quais era comum que os cavaleiros levassem consigo o véu ou alguma peça de 

vestimenta de sua dama (ROUGEMONT, 1988). Vale destacar, todavia, que embora a 

dama tivesse papel central, o amor cortês pouco a exaltava, salvo quando se tratasse de 

uma donzela. Segundo Vainfas (1986, p. 54), a mulher era quase sempre passiva, 

“menos um objeto do amor do que um motivo para a proeza do herói. [...] a mulher 

atuante era a esposa adúltera, que cedia ao encanto de uma aventura apaixonante e era, 

por isso, castigada com o rigor doméstico”. Assim, continua o autor, “o amor 

cavalheiresco era, pois, heroico e, às vezes, carnal. Masculino e, não raro, misógino 

[...]”. 

Costa (1999b) chama atenção para dois pontos importantes no amor cortês: o 

sofrimento do amor paixão e a laicização do objeto de amor. Em relação ao primeiro, 

Costa (1999b) se utiliza do pensamento do escritor e ambientalista Denis Rougemont 

(1988) para explicar que a renúncia à posse do objeto de desejo – no caso, à Dama – 

implicava o gozo com o sofrimento, e a felicidade muitas vezes era alcançada apenas 

após a morte. No que se refere ao segundo, o autor explica que a imagem da Dama 

passou a substituir a imagem de Deus como objeto de desejo. De acordo com Costa 

(1999b, p. 41), essa mundanização do amor e a revalorização da figura da mulher 

levaram ao enriquecimento do vocabulário sentimental, visto que as histórias utilizavam 

uma série de metáforas “que se teciam e reteciam, compondo um afresco de termos 

emotivos incomensurável em relação às culturas precedentes”. Além disso, o estudioso 

afirma que, 

[...] ao dissociar a ideia de amor, não só do Supremo Bem mas também do 

vínculo conjugal, o amor cortês preparou as condições culturais para a 
explosão do amor-paixão romântico séculos mais tarde. Junto com a mística 

cristã, a revolução amorosa das sociedades de cortesia pode ser tida como o 

verdadeiro precursor e o tesouro de imagens que fornecerão muitos dos 
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clichês do romantismo amoroso do fim do século XVII e início do século 

XIX. (COSTA, 1999b, p. 41) 

 

Assim, Costa (1999b) vê na idealização descontrolada das emoções sensíveis, 

na relação dual, na humanização do objeto amado, na aceitação de sentimentos “vis” 

(como o ciúmes, a suspeita e o ressentimento) e no rebaixamento moral do casamento, 

entre outras características que marcaram os romances de cortesia, o catecismo do amor 

paixão em germe, como vemos na seção a seguir. Não é por acaso que os teólogos viam 

no amor cortês uma ameaça, haja vista que ia de encontro à imagem de pureza do amor 

conjugal defendida pela Igreja. 

 

3.3 O AMOR ROMÂNTICO DA SOCIEDADE MODERNA E BURGUESA 

 

Se o amor cortês pode ser considerado o germe do que conhecemos como a 

concepção moderna de amor e casamento, quando foi que ele passou, então, de sua 

posição anticasamento para ser posteriormente o fundador do casamento por amor? Para 

o historiador George Trevelyan (MACFALARNE27, 1990 apud ARAÚJO, 2002), essa 

explicação estaria na revolução gradual que ocorreu, na Inglaterra, na ideia e na prática 

de casamento. Segundo o autor, na Idade Média os casamentos por amor entre os 

camponeses eram comuns, pois, nas camadas mais pobres, a escolha pelo casamento era 

pouco influenciada por motivos econômicos, diferentemente da aristocracia, para a qual 

o matrimônio era visto como um negócio. Nas camadas mais altas, a situação começou 

a mudar a partir do século XV, com o início da “era de Shakespeare” (grifo do autor). 

De acordo com a psicóloga Maria Araújo (2002, grifo da autora), “ao iniciar-se a ‘era de 

Shakespeare’ a literatura e o drama tratam o amor mútuo como a base apropriada, ainda 

que não a única, do casamento”. Isso porque Romeu e Julieta, uma das principais obras 

do dramaturgo e poeta, é considerada um dos grandes paradigmas da experiência 

romântica de amor. Como afirma o pesquisador André Lázaro28 (1996 apud TOLEDO, 

2013, p. 207, grifo da autora), embora “seja necessário esperar a ‘revolução romântica’ 

do século XVIII para que o mito de Romeu e Julieta seja vivenciado como ideal de 

amor possível e desejado no mundo ocidental, um esboço desse ideal encontra-se aí 

refletido”. 

                                            
27 MCFARLANE, Alan. História do casamento e do amor. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.  
28 LÁZARO, André. Amor: do mito ao mercado. São Paulo, Vozes, 1996. 
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Além disso, com as revoluções burguesas (séculos XVII a XIX) que ocorriam 

na Europa, o poder da Igreja começou a ser dessacralizado e a vida passou a ser 

dessantificada (ARAÚJO, 2002). Com isso, os ideais que também envolviam o amor 

passaram a sofrer alterações. Nesse cenário, destaca-se a filosofia rousseauniana, cuja 

base se encontra na valorização do amor e da família. Conforme explica a psicóloga 

Maria Thereza Toledo (2013), Rousseau foi um grande crítico da relação social e 

política consequente do capitalismo, visto que a possibilidade de ascensão social passou 

a gerar competitividade e vaidade, impedindo a comunicação sincera e amistosa entre os 

indivíduos. Por considerar a vida social como a origem de todo o mal, o filósofo via na 

educação um dos pilares para impedir o crescimento do amor-próprio e do sentimento 

de orgulho, este considerado o pior vício que o ser humano pode adquirir, e na família 

“a mola mestra da transformação social” (TOLEDO, 2013, p. 204).  

Assim, para Rousseau, era por meio da família que os sujeitos deveriam ser 

educados para o convívio social baseado na liberdade e no bem comum. E, para que a 

família conseguisse isso, era necessário que sua coesão estivesse baseada no amor. Para 

tanto, o filósofo também repensou os ideais até então em torno do sexo e passou a ver 

neste a força da natureza que torna a sociabilidade “natural”, desde que este esteja 

“limitado e orientado pelo ‘fato cultural’ [...] que é o ‘amor do outro’” (COSTA, 1999b, 

p. 67, grifos do autor). Segundo Costa (1999b), Rousseau viu na atração natural entre 

homens e mulheres a oportunidade de tirar partido dessa inclinação e voltá-la para a 

criação dos filhos, para a organização da família e a criação, no interior desta, do 

sentimento de cidadania. Desse modo,  

[...] o que Platão tomava como “Eros vulgar ou pandêmico”, isto é, o Eros 

voltado para a procriação; o que os padres da Igreja consideravam um 

desprezível mal menor, isto é, o casamento como modo de atenuar a lascívia 

que corrompia as almas; o que os poetas e pensadores do amor cortês 

desprezavam como desnecessário para a existência da experiência amorosa, 

pois bem, o casamento e a família serão, para Rousseau, o lugar do apogeu 

do amor. (COSTA, 1999b, p. 68, grifo do autor) 

 

De acordo com Costa (1999b), a visão rousseauniana foi importante para a 

maneira como se passou a ver o amor, pois foi com a reunião em uma única figuração 

dos ideais de bem do amor, do sujeito amoroso e da felicidade amorosa, que antes se 

encontravam dispersos, que Rousseau conseguiu dar plausibilidade à ideia de uma 

felicidade mundana feita de paixão e espírito, bem-estar individual e bem-estar coletivo. 

Além disso, afirma o autor, todas as correntes românticas vão ser variantes dos temas 

discutidos por Rousseau. Vale frisar, no entanto, que o amor valorizado pelo filósofo 
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não era o amor paixão, mas sim o amor ponderado, que mesclava sentimentos mais 

intensos com o companheirismo e a amizade (TOLEDO, 2013) e que estavam 

vinculados ao laço conjugal do matrimônio. Contudo, ao indicar o amor como 

instrumento principal tanto para a realização pessoal quanto para a boa convivência 

social e também ao “difundir um modelo de parceria amorosa calcado na 

complementaridade, Rousseau contribui imensamente para a instauração do ideal de 

amor romântico contemporâneo” (TOLEDO, 2013, p. 207). 

Como podemos observar, apesar das mudanças ocasionadas com a passagem 

da sociedade feudal para a burguesa, o amor ainda estava associado ao matrimônio. 

Esse amor, entretanto, estava ligado à responsabilidade mútua dos cônjuges no cuidado 

da família e também da propriedade, e a sexualidade deveria ser vivida no casamento 

(embora essa sexualidade também fosse regulamentada por uma série de prescrições), 

uma vez que eram condenáveis as relações sexuais fora dele. Cabe destacar, todavia, 

que a fidelidade ao casamento estava restrita às mulheres. Se das mulheres casadas era 

cobrada a fidelidade e das mulheres solteiras a castidade, aos homens casados era 

permitida uma infidelidade tolerada e aos jovens burgueses e solteiros era permitida a 

“caça livre a todas as mulheres (exceto filhas casadoiras das classes médias altas)” 

(ANDRADE, 2013, p. 68).  

Todo esse cenário foi propício para a ascensão do amor romântico, 

principalmente a partir do final do século XVIII, quando surgiu na Europa o movimento 

romântico, caracterizado pelo sentimentalismo e pela valorização da singularidade, a 

qual deveria se manifestar por meio do uso da sensibilidade e da capacidade 

imaginativa, de maneira criativa e fluida (AMORIM; STENGEL, 2014). As 

pesquisadoras Ana Amorim e Márcia Stengel (2014), com base no pensamento do 

estudioso em literatura Moisés Massaud29 (2002), afirmam que a partir desse 

movimento não apenas uma forte oposição à cultura da razão (a qual era típica do 

Iluminismo, movimento cultural que predominou na Europa nos séculos XVII e XVIII) 

podia ser vista, mas também era perceptível a pretensão de ruptura com as normas 

tradicionais, valorizando-se a postura e o caráter contestadores. “Estimulavam-se as 

particularidades, em diferentes formas de expressão, valorizando-se a individualidade e 

uma dimensão subjetiva, que acaba por apontar para a existência de uma de uma vida 

sentimental rica e variável, própria de cada um” (AMORIM; STENGEL, 2014, p. 181). 

                                            
29 MASSAUD, Moisés. Romantismo: dicionário de termos literários. 11. ed. São Paulo: Cultrix, 2002. 
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Assim, influenciado principalmente pela produção literária do Romantismo, o 

amor romântico introduziu a ideia de uma narrativa para uma vida individual 

(GIDDENS, 1993). Conforme explica o sociólogo Anthony Giddens (1993), o amor 

romântico utilizou-se dos ideais do amor apaixonado30, como a idealização temporária 

do outro, a reivindicação à liberdade amorosa, a valorização da imaginação e a 

protelação da satisfação, e os associou a um envolvimento mais permanente com o 

objeto de amor. Dessa forma, o complexo “de ideias associado ao amor romântico pela 

primeira vez vinculou amor e liberdade, ambos sendo considerados como estados 

normativamente desejáveis” (GIDDENS, 1993, p. 50). 

No entanto, se no amor apaixonado há o predomínio do envolvimento 

emocional marcado pelo forte ardor erótico, no amor romântico o amor sublime tende a 

predominar sobre o ardor sexual. Por isso, o amor romântico é incompatível com a 

luxúria, porque presume uma comunicação “psíquica, um encontro de almas que tem 

caráter reparador” (GIDDENS, 1993, p. 56). Em outras palavras, por ser uma 

comunicação psíquica, o amor  

[...] faz com que o sujeito, outrora fragmentado, venha a se tornar – após o 

estabelecimento da relação – um sujeito que passa a se perceber completo, 

inteiro. Esse é um fator que está intimamente relacionado à autoidentidade, 
ao Eu. Desse modo, o amor romântico está fundamentado em uma 

idealização tanto de si quanto do outro, engendrando uma trajetória 

direcionada ao futuro. (SANTOS; OLIVEIRA, 2018, p. 168) 
 

É por isso que Giddens (1993, p. 51, grifo do autor) afirma que, embora o amor 

romântico implique uma ideia de atração instantânea – o “amor à primeira vista” –, esta 

precisa ser separada das compulsões sexuais/eróticas do amor apaixonado, uma vez que 

esse “‘primeiro olhar’ é uma atitude comunicativa, uma apreensão intuitiva das 

qualidades do outro. É um processo de atração por alguém que pode tornar a vida de 

outro alguém, digamos assim, ‘completa’”. É por isso também que o amor romântico 

está voltado ao futuro, haja vista que pressupõe a ideia de que o amor verdadeiro, uma 

vez encontrado, é para sempre.  

                                            
30 Vale lembrar aqui que o amor apaixonado é definido por Giddens (1993) como um fenômeno mais ou 

menos universal, que expressa uma conexão genérica entre amor e ligação sexual. De acordo com o 

sociólogo, o amor apaixonado é marcado por uma conexão emocional invasiva e forte entre os 

indivíduos, que pode levá-los a ignorar suas obrigações habituais. Segundo Giddens, o amor apaixonado 

tem uma qualidade de encantamento que pode ser religiosa em seu fervor. “O amor apaixonado é 

especificamente perturbador das relações sociais [...]; arranca o indivíduo das atividades humanas e gera 

uma propensão às opções radicais e aos sacrifícios” (GIDDENS, 1993, p. 48). Por isso, sob um ponto de 

vista da ordem e do dever social, não era de se surpreender que este estivesse anteriormente fora da base 

necessária para o casamento. 
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Essa percepção, no entanto, colocava em perigo o vínculo matrimonial, visto 

que os casamentos se realizavam em sua maior parte por interesse, e questionava sua 

durabilidade para a vida inteira, uma vez que valorizava a experimentação e a satisfação 

emocional e sexual nas relações amorosas. Assim, para “domesticar” o caráter 

contestador do amor romântico (CHAVES, 2004), este foi trazido para o interior do 

casamento como forma de manter a coesão da família por meio da promessa de 

felicidade, que seria atingida mediante a liberdade de escolha do parceiro, a unidade 

entre sexualidade e amor, a exclusividade e a reciprocidade dos parceiros. “A promessa 

deste amor era a de acesso à felicidade, uma felicidade proveniente da realização da 

expectativa de satisfação sentimental e sexual, da possibilidade de se ter maior, ou 

alguma, liberdade individual” (CHAVES, 2004, p. 105).  

Por fim, vale lembrar que nesse contexto os papéis da sociedade burguesa 

estavam bem estabelecidos: o homem era o provedor da casa enquanto a mulher ficava 

restrita ao ambiente doméstico e era vista como uma figura maternal, submissa às 

vontades do marido (AMORIM; STENGEL, 2014). Tal fato é importante, pois o amor 

romântico era, em sua essência, feminilizado, uma vez que a literatura romântica, além 

de ter forte apelo entre as mulheres, foi bastante difundida por elas (GIDDENS, 1993), 

haja vista que, com a divisão das esferas de ação de homens e mulheres, estas se 

tornaram responsáveis pela promoção do amor. Isso não significa, entretanto, que os 

homens não se interessassem pela literatura romântica, mas a forma como eles tratavam 

as tensões entre o amor romântico e o amor apaixonado na vida real era diferente da 

maneira das mulheres. Se para eles essas tensões eram resolvidas por meio da separação 

entre o conforto do ambiente doméstico e a sexualidade da amante ou da prostituta 

(GIDDENS, 1993), para as mulheres a literatura romântica era uma maneira de alimentar 

a esperança de vir a ter relações amorosas livres e apaixonadas (LIPOVETSKY31, 2000 

apud CHAVES, 2004), as quais não dependessem do controle da autoridade paterna ou 

masculina no matrimônio. Conforme explica Giddens (1993), as ideias sobre amor 

romântico estavam associadas à subordinação da mulher ao lar e ao seu relativo 

isolamento do mundo exterior. Todavia, continua o autor, o desenvolvimento dessas 

ideias também foi uma maneira de as mulheres expressarem seu poder, o que constituiu 

uma asserção contraditória da autonomia diante da privação. Nas palavras da psicóloga 

                                            
31 LIPOVETSKY, Gilles. A terceira mulher: permanência e revolução do feminino. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2000. 
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Jaqueline Chaves (2004, p. 106-107), ao crescer a ideologia do amor entre os burgueses, 

mais especificamente o amor romântico domesticado, 

[...] o valor e o espaço da mulher se ampliaram, mesmo que ainda estivessem 

presos à vida doméstica, distantes da vida profissional, por exemplo. Ela 
passou a ser valorizada como esposa e mãe. Era ela quem reconfortava o 

marido no casamento, quem prioritariamente cuidava do desenvolvimento e 

educação dos filhos, contribuía efetivamente para a organização no interior 

da família e, consequentemente, da sociedade. Através destas funções, da 

importância que era dada a elas, a mulher teve acesso a possibilidades de 

autorrealização e reconhecimento. Enaltecendo o amor romântico 

domesticado como base para o casamento, a sociedade burguesa de meados 

do século XIX legitimou a necessidade e a importância da satisfação 

sentimental e sexual, dentro do casamento, começou a abrir o caminho para 

que a mulher pudesse alcançar alguma liberdade com relação às regras que o 

poder parental lhe impunha [...]. 

 

Desse modo, tendo o que foi abordado até aqui em vista, podemos afirmar que 

o amor romântico é um conceito culturalmente específico, inserido diretamente nos 

laços emergentes entre a liberdade e a autorrealização dos indivíduos (GIDDENS, 

1993). Embora o intuito deste capítulo não seja aprofundar a discussão do papel da 

mulher na sociedade burguesa, esse sucinto panorama é importante de ser mencionado, 

pois a evolução de como o amor é vivido também está ligada à maneira que homens e 

mulheres passaram a viver sua sexualidade e intimidade na sociedade. Além disso, com 

a gradual emancipação e autonomia sexual feminina, os ideais do amor romântico 

tendem a ser fragmentar (GIDDENS, 1993), especialmente a partir da segunda metade 

do século XX, dando lugar a outras formas de se ver o amor e de adequá-lo às demandas 

sociais e econômicas do contexto contemporâneo.  

Assim, como podemos observar nessa breve descrição da trajetória do amor 

romântico, este foi resultado de diversas experiências culturais heterogêneas, entre as 

quais se destacam as ideias de amor platônico da Grécia Antiga (desde as noções de 

completude à idealização do parceiro amoroso), as práticas da mística cristã, as práticas 

de vida das sociedades de cavalaria e a linguagem do amor cortês e as ideias 

provenientes do Romantismo burguês (COSTA, 1999a). Vale ressaltar que, embora 

tenha sido feito um panorama de certa maneira cronológico da consolidação do ideário 

romântico, este não esgota todas as discussões que se têm feito sobre ele nem implica 

que as diversas maneiras de se ver e viver o amor tiveram começo, meio e fim bem 

delimitados; pelo contrário, como podemos notar, os diferentes tipos de amor 

coabitaram a sociedade ocidental ao longo do tempo. Isso também pode ser visto com o 

amor romântico: embora atualmente este se mostre anacrônico – no sentido de que os 



39 

 

elementos que formam o ideal de amor bem-sucedido já não encontram suporte na 

realidade afetiva dos sujeitos modernos (COSTA, 1999a) –, ele ainda permanece em 

nosso imaginário, o que acarreta em vários impasses em nossa contemporaneidade, 

visto que os laços afetivos se tornam cada vez mais frágeis, o que decorre das crescentes 

relações de consumo características de nosso contexto histórico (BAUMAN, 2004). 

Além disso, vemos que esse ideário romântico ainda permanece, mesmo que de forma 

muitas vezes diluída, nas histórias e produções midiáticas da cultura de massa, o que 

pode ser visto também na produção de fanfictions slash. 
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4 AS REPRESENTAÇÕES NO TEXTO FICCIONAL  

 

Para analisar de que modo o amor romântico é representado nas fanfictions 

slash de Sherlock Holmes, tomo como base o conceito de representações sociais 

desenvolvido pela Teoria das Representações Sociais (TRS) e sua relação com a 

literatura para articular as relações entre representação, realidade e ficção. Desse modo, 

neste capítulo discuto o conceito de representação para essa teoria e faço uma ponte 

com as representações do amor romântico no texto literário, de modo a dar suporte à 

análise das representações do amor romântico nas oneshots analisadas no Capítulo 5. 

 

4.1  REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E EXEMPLOS DA REPRESENTAÇÃO DO 

IDEÁRIO ROMÂNTICO NA LITERATURA OCIDENTAL 

 

A TRS está inserida na área da psicologia social, ciência que faz fronteira com a 

psicologia e a sociologia, e foi primeiramente desenvolvida pelo psicólogo social francês 

Serge Moscovici. Seu foco principal é o que o autor denomina representações sociais, 

conceito que dialoga com várias áreas do conhecimento, principalmente a sociologia, a 

antropologia e a história das mentalidades (ARRUDA, 2002). Conforme explica Angela 

Arruda (2002), uma das principais estudiosas da TRS no Brasil, as representações sociais 

nesse campo do conhecimento são abordadas em relação ao binômio indivíduo-

sociedade e têm como viés o aspecto cognitivo, embora este não esteja situado no 

paradigma clássico da psicologia. Por um lado, as representações sociais refletem acerca 

de como os indivíduos, os grupos e os sujeitos sociais constroem seu conhecimento com 

base em sua inscrição social e, por outro, como a sociedade se dá a conhecer e constrói 

esse conhecimento com os indivíduos.  

As representações sociais partem do princípio de que os fenômenos humanos 

podem ser conhecidos e explicados por meio de uma perspectiva coletiva, sem, 

entretanto, ignorar o indivíduo (SANTOS, 2011). Essa visão vai além do conceito de 

representações coletivas, proposto por Durkheim, no qual a teoria moscoviciana se 

baseia. Para o sociólogo francês, as representações coletivas deveriam ser estudadas de 

modo separado dos indivíduos, pois, para ele, as representações, ao serem estudadas em 

nível individual, perderiam sua especificidade e sua complexidade, na medida em que se 

encontram incompletas em cada indivíduo (ALBA, 2014). Durkheim acreditava que as 

representações coletivas seriam fenômenos sociais exteriores independentes do indivíduo 



41 

 

e anteriores a ele. Assim, para Durkheim, as manifestações mais importantes da vida 

coletiva, como as representações, as crenças, as práticas religiosas, as regras morais e as 

regulamentações legais, tinham caráter obrigatório, o que provaria que essas formas de 

pensar e agir não são obras de um indivíduo, mas emanam de um poder moral que o 

ultrapassa (ALBA, 2014). Desse modo, a visão de Durkheim estava muito mais focada 

no âmbito social que individual, o qual para ele deveria ser objeto da psicologia. 

Uma das grandes contribuições de Moscovici, portanto, foi unir as 

representações coletivas e individuais, buscando dar uma dimensão social também ao 

pensamento individual (FEIX, 2017). Além disso, a teoria moscoviciana tem papel 

importante no estudo das representações, pois enfatiza não apenas o conhecimento 

produzido cientificamente, mas também busca compreender os processos cognitivos e os 

constructos relacionados à forma como compreendemos o cotidiano. Em suma, 

Moscovici busca compreender o senso comum, forma de conhecimento ligada à 

realidade dos grupos e das categorias sociais e que capacita seus membros com uma 

visão de mundo para sua identidade social (ABRIC32, 1998; JODELET33, 2001 apud 

WACHELKE; CAMARGO, 2007).  

As representações sociais nessa perspectiva teórica são, assim, consideradas 

uma forma de criação coletiva, ligada aos processos sociais, e precisam ser vistas como 

um ato de compreensão e comunicação dos indivíduos sobre alguma coisa (PERUCIO, 

2016), isto é, são uma maneira específica de ver e comunicar o que nós já sabemos 

(MOSCOVICI, 2007). Para tanto, a teoria tem como fundamento analisar a maneira 

como os grupos sociais ou indivíduos em processo de interação social representam ou 

tornam familiares novas e antigas situações e novos e antigos objetos, dotando-os de 

sentido (OLIVEIRA, 2001). Dessa forma, o processo de produção de conhecimentos 

sobre a realidade “é o fundamento primeiro e último do processo de representação. 

Estes conhecimentos ou representações servem de guia para que grupos e indivíduos 

compreendam novas situações, se insiram nas redes sociais e saibam se conduzir no 

mundo” (OLIVEIRA, 2001, p. 72). 

Ora, e o que seria a literatura senão um processo de produção de 

conhecimentos sobre a realidade? Considerando que a base das linguagens artísticas 

                                            
32 ABRIC, Jean-Claude. A abordagem estrutural das representações sociais. In: MOREIRA, Antônia 

Silva Paredes; OLIVEIRA, Denise Cristina de (Ed.). Estudos interdisciplinares de representação 

social. 1. ed. Goiânia: AB, 1998. p. 27-38. 
33 JODELET, Denise. Representações sociais: um domínio em expansão. In: JODELET, Denise (Ed.). As 

representações sociais. Rio de Janeiro: UERJ, 2001. p. 17-44. 
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reside, segundo o linguista Roman Jakobson (2003), na função poética, ao criar 

artisticamente, o artista recria a realidade, imprimindo nas criações novas maneiras de 

ver e comunicar aquilo que seria trivial de nosso cotidiano. Desse modo,  

[...] a criação poética, esta linguagem artística, é coextensiva à vida social, 

mas também traz em seu âmago as necessidades subjetivas do humano de 

uma maneira geral, trazendo impulsos e necessidades de expressão, 

comunicação, criação e integração. Adquirem um sentido expressivo atuante, 
necessário, integrando-se no complexo de relações e instituições a que 

chamamos de sociedade. A produção da linguagem artístico-poética, desse 

modo, passa a fazer um processo de oxigenação no meio social. 

(MANHÃES, 2011, p. 86-87) 

 

Com base nesse pensamento, podemos afirmar, então, que o escritor, ao 

escrever sua obra, ressignifica seu discurso sobre a realidade, representando-a de acordo 

com sua subjetividade e tornando-a multissignificativa. No entanto, embora haja um 

forte componente subjetivo nessa ressignificação da realidade, esta também é permeada 

pelos conhecimentos coletivos que são compartilhados pelos indivíduos e grupos sociais 

e que, portanto, também formam o ideário comum sobre determinados temas.  

Por isso, podemos dizer que, apesar de cada indivíduo ver e representar o amor 

de maneiras distintas, há certas ideias e noções a respeito dele que são compartilhadas 

por meio de um imaginário comum e isso não é diferente em relação ao amor 

romântico. Assim, considerando que a literatura é uma fonte rica em representações do 

ideário romântico, esta tem papel fundamental na difusão deste último, ideia 

corroborada por Costa (1999b). Conforme explica o autor, pensadores importantes da 

temática amorosa, como os filósofos Allan Bloom, Zygmunt Bauman e Elisabeth 

Badinter e o poeta Octávio Paz, mostram como a prosa, a poesia e a filosofia românticas 

conseguiram tornar “‘naturais’ e ‘simples’ afirmações tão problemáticas quanto dizer 

que ‘o ideal do amor é seu túmulo e o amor só chega lá como um cadáver’, ou, então, 

que o ‘desejo nasce de sua impossibilidade’ e ‘que as provas, os obstáculos, as 

interdições são as condições da paixão (...)’” (COSTA, 1999b, p. 146, grifo do autor).  

Conforme vimos no Capítulo 3, o amor romântico teve seu ponto mais alto no 

Romantismo dos séculos XVIII e XIX. Esse período foi marcado pela ruptura entre as 

artes e a razão, e os românticos viram em suas obras uma maneira de incorporarem suas 

subjetividades e de se autoexpressarem, dando vazão a uma linguagem sentimental e 

expressiva, rica em figuras de linguagem e simbolismos, os quais permeiam a literatura 

e também outras formas artísticas até hoje. Desse modo, vemos na produção literária 

romântica uma hipervalorização dos sentimentos e das emoções pessoais, como 
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angústias, tristezas, paixões, felicidades, entre outros. Não é de se estranhar, então, que 

esse sentimentalismo enfatize aspectos como completude e união, erotismo e 

sensualidade, paixão e violência, morte e sofrimento.  

Como exemplos de representação do amor romântico na literatura ocidental, 

podemos mencionar trechos de obras famosas, como Jane Eyre, de Charlotte Brontë, 

Amor de perdição, de Camilo Castelo Branco, e Romeu e Julieta, de Willian 

Shakespeare. Na primeira obra, a história está centrada em Jane Eyre, uma garota órfã e 

pobre criada por sua tia cruel. Após ser colocada em um internato e, posteriormente, se 

formar e atuar como professora, Jane vai trabalhar como governanta na mansão 

Thornfield. Lá ela conhece o dono da mansão, Mr. Rochester, descrito por ela como um 

homem instável e rude. No entanto, isso e o fato de ela vir de uma posição social mais 

baixa não impedem que ambos se apaixonem e, depois de enfrentarem vários 

obstáculos, fiquem juntos. A história é narrada por Jane e, por meio de seu ponto de 

vista, podemos vislumbrar em diversos momentos, como o indicado a seguir, a 

intensidade de seus sentimentos por Rochester:  

“Ele não é para elas o que é para mim,” pensei, “não é da sua espécie, e sim 

da minha. Estou convencida disso, sinto-me ligada a ele, entendo a 

linguagem do seu rosto e dos seus gestos. Embora a situação social e a 
riqueza nos afastem profundamente, tenho alguma coisa no coração e na 

mente, no sangue e nos nervos, que me liga espiritualmente a ele. E eu que 

disse, dias atrás, que não tinha nada a ver com ele a não ser receber das suas 

mãos o meu salário! E eu que proibi a mim mesma de pensar nele de outra 

forma que não fosse como patrão! Que atentado contra a natureza! Todos os 

meus sentimentos bons, verdadeiros e vigorosos dirigem-se impulsivamente 

para ele. Sei que devo esconder meus sentimentos. Devo sufocar a esperança, 

lembrar-me que ele não pode ligar muito para mim. Pois quando digo que 

somos da mesma espécie, não quero dizer que tenho a sua força de 

influência, nem seu poder de atração. Quero dizer apenas que tenho certos 

gostos e sentimentos em comum com ele. Devo então repetir, continuamente, 

que estamos separados para todo o sempre... Ainda assim, enquanto me restar 
vida e alento, vou amá-lo.” (BRONTË, 2010, p. 157) 

 

Nessa cena, Jane observa Rochester conversando com duas damas, Louisa e 

Amy Eshton, e fica contente ao perceber que as duas não coram ao ter o olhar 

“penetrante” de seu patrão voltado a elas e que ambas se mostram impassíveis ao seu 

efeito. Com base nessas observações, Jane chega à conclusão ilustrada na citação e 

afirma que as Eshton não sentem por Rochester o mesmo sentimento que ela nutre por 

ele e que ambos, apesar de realidades sociais diferentes, são da mesma natureza. É 

interessante observar aqui como os elementos do amor romântico estão presentes. Até 

esse momento da narrativa, Jane não sabe que Rochester retribui seus sentimentos. Por 

isso, antes de saber que seus sentimentos são recíprocos, em vários momentos a vemos 
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lutando contra o que sente, tentando se colocar no que seria “seu lugar” e se contentar 

em saber que nunca ficará com ele. Conforme estudamos no Capítulo 3, uma das 

características do amor romântico é o sofrimento ante a não concretude do 

relacionamento amoroso, principalmente pelos amantes serem de esferas sociais 

diferentes, o que retoma os ideais do amor cortês, em que o amante sofre por não poder 

ter a mulher amada, já que esta é casada e de classe superior. Nesse contexto da citação 

temos o contrário, pois quem sofre é Jane, uma vez que é vista como socialmente 

inferior a Rochester.  

Além disso, nesse trecho observamos os elementos do amor platônico, na 

medida em que Jane descreve seu amor como uma ligação de almas, como uma força 

que a conecta a Rochester e que vai além das diferenças que os separam. Podemos 

perceber também que há nesse momento uma ênfase maior ao caráter sublime do amor: 

embora haja uma atração mais física, que opera nos âmbitos “do coração, do sangue e 

dos nervos”, notamos que a ligação espiritual é mais importante, porque, 

independentemente de não ser correspondida e de estar separada “para sempre” de 

Rochester, Jane nunca deixará de amá-lo. O amor romântico em Jane Eyre é 

representado, então, por meio de pelo menos duas facetas: uma mais passional, em que 

é caracterizado como um sentimento “bom”, “verdadeiro”, “vigoroso” e “impulsivo”, 

cuja luta contra ele significa ir “contra a natureza”; e uma mais sublime, em que o mais 

importante, como mencionamos, é a ligação espiritual. Vale destacar também que a 

representação amorosa nesse trecho nos remete à ideia romântica de que o amor é um 

sentimento inerente aos seres humanos, ou seja, faz parte de nossa natureza, fato que 

desconsidera a ideia do amor como um sentimento construído social e culturalmente. 

Em Amor de perdição, por sua vez, temos a história de amor entre 

Simão Botelho e Teresa de Albuquerque, oriundos de duas famílias rivais. Ambos 

vivem um amor proibido e infeliz, cujo desfecho é a morte. No decorrer da obra, 

observamos várias características comuns ao amor romântico, como o enfrentamento de 

vários obstáculos pelos amantes: a prisão de Simão, o casamento arranjado de Tereza, a 

oposição das famílias e o enclausuramento de Tereza em um convento. Também 

observamos a evolução de Simão, que, após se apaixonar por Tereza, apazigua seu 

temperamento sanguinário e violento (embora este ainda apareça em certos momentos 

da narrativa) e se torna mais estudioso, recatado e até religioso, o que demonstra o 

caráter transformador do amor. Separados pelas circunstâncias que os cercam, ambos 

trocam cartas nas quais confidenciam seus desejos e planos de ficarem juntos, os quais, 
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infelizmente, não se concretizam. Na última carta de Tereza a Simão, por exemplo, 

podemos observar outra caraterística do amor romântico, a qual está ausente em Jane 

Eyre: o tema da morte por amor. Isso fica evidente no trecho ilustrado a seguir: 

“É já o meu espírito que te fala, Simão. A tua amiga morreu. A tua pobre 

Teresa, à hora em que leres esta carta, se Deus não me engana, está em 

descanso. 

Eu devia poupar-te a esta última tortura; não devia escrever-te; mas perdoa a 
tua esposa do céu a culpa, pela consolação que sinto em conversar contigo a 

esta hora, hora final da noite da minha vida. 

Quem te diria que eu morri, se não fosse eu mesma, Simão? Daqui a pouco 

perderás de vista este mosteiro; correrás milhares de léguas, e não acharás, 

em parte alguma do mundo, voz humana que te diga: 

— A infeliz espera-te noutro mundo, e pede ao Senhor que te resgate. [...] 

Ó Simão, de que céu tão lindo caímos! A hora que te escrevo, tu estás para 

entrar na nau dos degredados, e eu na sepultura. 

Que importa morrer, se não podemos jamais ter nesta vida a nossa esperança 

de há três anos? Poderias tu com a desesperança e com a vida, Simão? Eu não 

podia. Os instantes do dormir eram os escassos benefícios que Deus me 

concedia; a morte é mais que uma necessidade, é uma misericórdia divina, 
uma bem-aventurança para mim. [...]” (BRANCO, s/d, s/n)  

 

Nesse momento, lemos a despedida de Tereza, que está gravemente doente e 

sente que sua morte se aproxima à medida que chega o dia do degredo de Simão. Aqui 

podemos observar o desfecho trágico de um grande amor, em que a morte por fim 

separa os dois amantes para sempre no plano físico. No entanto, Tereza deixa claro que, 

embora ela esteja partindo, seu amor por Simão continuará “noutro mundo” e que neste 

ela o aguardará como sua “esposa”. Assim, temos mais uma vez a característica do amor 

platônico, cujo sentimento transcende o plano físico. Ademais, observamos que, diante 

da impossibilidade da concretização amorosa, a morte não é nada, pois pior que a morte 

é o fato de os amantes não ficarem juntos.  

Desse modo, a morte, ao invés de ter caráter punitivo para Tereza, é vista como 

um ato de misericórdia, já que a separação em vida lhe é mais dolorosa. Com a morte, 

pelo menos, a personagem tem a certeza de que serão felizes quando se encontrarem no 

outro plano. Vale lembrar que a relação entre amor e morte, o sofrimento em vida para o 

alcance da felicidade no plano espiritual, é uma temática recorrente no amor romântico. 

Cabe lembrar também que Simão, após receber a notícia do falecimento de Tereza, 

morre poucos dias depois, o que demonstra que sua alma, ao se ver longe da mulher 

amada, parte para seu encontro no plano espiritual.  

Não é à toa que Amor de perdição é considerada uma versão mais moderna de 

Romeu e Julieta, uma das grandes histórias de amor da literatura e na qual o escritor 

português também se inspira. No Capítulo 3, vimos que, embora a obra seja anterior ao 

período romântico, esta serve de base para a formulação do mito do amor romântico, 
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visto que nela estão tematizadas as “tensões entre indivíduo e papel social, entre escolha 

e obediência à regra, fatores imprescindíveis para a compreensão do movimento que 

possibilita a ascensão do amor romântico como ideal” (LÁZARO, 1996 apud TOLEDO, 

2013, p. 207). Essas tensões também são vistas tanto em Jane Eyre quanto em Amor de 

perdição.  

Como não poderia deixar de ser, temos na obra shakespeariana uma rica fonte 

de representações do amor romântico: o amor trágico e infeliz, os obstáculos impostos 

pelas famílias rivais do casal, a morte como forma de concretizar o amor e unir as 

famílias inimigas, a eternidade do amor. Em nome do amor, ambos são capazes de 

desafiar a autoridade familiar e ignorar os conselhos de amigos. Isso fica evidente em 

vários momentos emblemáticos da obra, como quando Romeu, ao ouvir Julieta 

professar seus sentimentos no balcão de seu quarto, atravessa o pomar para falar com 

ela:  

Julieta 

É só seu nome que é meu inimigo: 

Mas você é você, não é Montéquio! 

O que é Montéquio? Não é pé, nem mão, 

Nem braço, nem feição, nem parte alguma 

De homem algum. Oh, chame-se outra coisa! 

O que há num nome? O que chamamos rosa 

Teria o mesmo cheiro com outro nome; 

E assim Romeu, chamado de outra coisa, 
Continuaria sempre a ser perfeito, 

Com outro nome. Mude-o, Romeu, 

E em troca dele, que não é você, 

Fique comigo. 

Romeu 

Eu cobro essa jura! 

Se me chamar de amor, me rebatizo: 

E, de hoje em diante, eu não sou mais Romeu. 

[...] 

Julieta 

Mas como veio aqui, e para o quê? 

O muro do pomar é alto e liso, 
E pra quem é você, aqui é a morte, 

Se algum de meus parentes o encontrar. 

Romeu 

Com as asas do amor saltei o muro 

Pois não há pedra que impeça o amor; 

E o que o amor pode o amor ousa tentar. 

Portanto, seus parentes não me impedem. 

Julieta 

Mas se o virem aqui eles o matam. 

Romeu 

Há muito mais perigo nos seus olhos 
Que nas lâminas deles. Seu olhar 

Me deixa protegido do inimigo. (SHAKESPEARE, 2011, s/n, grifo nosso) 
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Nessa cena, podemos notar as características românticas que também norteiam 

as obras anteriormente citadas: a idealização do ser amado, a passionalidade do 

sentimento amoroso, o qual é capaz de enfrentar os perigos e até a morte para que não 

seja impedido, a reivindicação à liberdade amorosa. Vemos também a submissão de 

Romeu à Julieta, o qual se dispõe a mudar até de sobrenome se a amada assim o desejar, 

e sua veneração a ela, cujos olhos são mais perigosos que as lâminas de seu inimigo. 

Julieta, então, encontra-se em uma posição superior a Romeu, visto que este se coloca à 

sua total disposição, lembrando mais uma vez um dos elementos do amor cortês. 

Ademais, observamos a idealização de Romeu por Julieta, pois para ela não importa o 

peso do sobrenome que este carrega nem as consequências que traz: tendo seu 

sobrenome trocado ou não, aos seus olhos Romeu continuaria perfeito. Vemos tanto em 

Shakespeare como em Castelo Branco a faceta desafiadora do amor, a qual, conforme 

vimos em Giddens (1993), leva a decisões radicais e sacrifícios. 

Por isso, considerando esses exemplos, é interessante pensar em como este 

ideário romântico está entranhado e consolidado na literatura e analisar como esse 

ideário também está presente em fanfictions e, no caso deste estudo, em fanfictions 

slash. A fanfiction, por ser um gênero textual híbrido, acaba se apropriando do discurso 

literário e também de suas representações. Assim, no Capítulo 5, busco analisar como as 

características do ideário romântico que vimos Capítulo 3 e as representações desse 

ideário ilustradas nos trechos literários deste capítulo aparecem nas duas oneshots slash 

analisadas, de modo a verificar como ocorre a manutenção do ideário romântico na 

contemporaneidade.  
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5 JOHNLOCK: UMA ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO DO AMOR 

ROMÂNTICO EM FANFICTIONS SLASH DE SHERLOCK HOLMES 

 

Para, enfim, analisar como o amor romântico é representado nas fanfictions 

slash de Sherlock Holmes, selecionei duas oneshots publicadas nos repositórios 

Fanfiction.net e Archive of Our Own, as quais têm como base principal o universo 

sherlockiano da série televisiva da BBC, lançada em 2010. A primeira oneshot foi 

escrita por Mad Lori e é conhecida do fandom sherlockiano. Publicada em ambos os 

repositórios em 2011, a história conta com números expressivos: foi favoritada34 por 

mais de 12 mil leitores no Fanfiction.net e mais de 10 mil no Archive of Our Own. 

Neste, a fanfiction também foi acessada quase 200 mil vezes, o que demonstra sua 

popularidade entre os leitores. Já a segunda oneshot foi escrita por Angel Spirit e 

publicada no Archive of Our Own em 2013. A fanfiction foi favoritada mais de 4 mil 

vezes e tem aproximadamente 66 mil acessos. 

 

5.1 ALONE ON THE WATER: UMA VOLTA AOS IDEAIS DO AMOR PLATÔNICO 

 

Narrada em primeira pessoa por John Watson, Alone on the Water35 (Sozinho 

sobre a água) tem como foco o relacionamento entre Watson e Sherlock Holmes e está 

situada temporalmente em relação à primeira temporada da série. Nesta fanfiction, John 

e Sherlock recebem a notícia de que o detetive está com um tumor inoperável no 

cérebro e, em virtude do estágio avançado da doença, teria aproximadamente um mês de 

vida. Após retornarem da consulta médica, Sherlock questiona John sobre quanto tempo 

ainda lhe resta para continuar com seu trabalho antes que sua mente deteriore 

completamente. Após ouvir o relato sobre como se dará a evolução de seu quadro, 

Sherlock pede a John que, quando chegar o momento, o ajude a morrer. A contragosto, 

John promete realizar o desejo de Sherlock e de estar com ele até o fim. A história, 

então, foca no mês restante de vida do detetive e em sua relação com o médico.  

Um dos aspectos que chama atenção nesta fanfiction é como a autora retrata a 

relação dos personagens. Na série da BBC, não é incomum que os personagens 

brinquem com o fato de John e Sherlock parecerem um casal. Isso fica claro nas falas de 

                                            
34 Termo usado para designar que a história foi marcada como favorita pelos leitores. 
35 Disponível em: https://www.fanfiction.net/s/6914974/1/Alone-On-the-Water. Acesso em: 23 nov. 

2019. 

https://www.fanfiction.net/s/6914974/1/Alone-On-the-Water


49 

 

Mrs. Hudson e até nas provocações de Irene Adler (que, na série, aparece na segunda 

temporada), as quais aludem a uma relação amorosa entre ambos. John sempre nega e 

reitera que não é gay, o que normalmente é ignorado pelos demais personagens na série. 

Em Alone on the Water, por sua vez, observamos uma situação semelhante, em que 

ambos são vistos pelos outros como um casal, embora nunca cheguem a consumar 

carnalmente a relação e Watson nunca os nomeie como tal. Isso fica evidente, por 

exemplo, no trecho a seguir, em que o médico expõe sua visão sobre o relacionamento 

deles: 

We introduce each other as flatmates. What we really mean is that we’re 

friends. People sometimes assume that we’re lovers. None are accurate 

descriptions. I’m not sure the English language has a word for what we are. 

Harry once called us “hetero life partners.” Sherlock liked that. It made him 

laugh. I don’t know if that covers it, either. We’re just – well, we’re just us. 36 

 

Nesse trecho, podemos observar uma dinâmica interessante entre os 

personagens. Apesar de não vivenciarem um relacionamento carnal e apaixonado, no 

sentido passional do amor, ambos vivem uma relação em que o amor sublimado dita a 

dinâmica do relacionamento, pois, como acompanhamos no decorrer da narrativa, o 

sentimento de ambos é forte a ponto de transcender o aspecto físico. Conforme vimos 

no Capítulo 3, embora o lado carnal esteja presente no amor romântico, este não 

corresponde ao aspecto mais importante do sentimento amoroso, visto que o sublime 

tende a predominar sobre o ardor sexual, fato apontado por Giddens (1993). O que 

importa, no caso, é a completude entre os parceiros, a ligação entre “almas”, a qual 

transcende muitas vezes o plano físico. No caso desta oneshot, isso fica evidente no 

decorrer da narrativa, uma vez que, em vários momentos, Watson deixa explícito o 

quanto sua identidade está amalgamada com a de Holmes e o quanto sua vida gira em 

torno da do detetive, como podemos observar nos momentos a seguir: 

My mind has not yet touched the reality that he is leaving. I can barely 

remember life without him in it. He’s slyly inserted himself into all my 

memories, as if he’d been there all along. He’s there in Afghanistan, sitting 

on the next cot, commenting on the other men, bothering me when I’m trying 

to stitch someone up. He’s at Bart’s, interrupting my study time to drag me 

over to the morgue, stealing my textbooks and marking them up in red pen 
when he finds errors. He’s at school with me, at home, in the park I played in 

as a child. 

[…] 

                                            
36 “Nós nos apresentamos como colegas de apartamento. Mas o que realmente queremos dizer é que 

somos amigos. As pessoas às vezes pressupõem que somos amantes. Nenhuma dessas descrições são 

exatas. Não sei se na língua inglesa existe uma palavra para o que nós somos. Harry uma vez nos 

chamou de ‘parceiros para a vida héteros’. Sherlock gostou disso e o fez rir. Eu não sei se isso abrange 

nosso relacionamento, também. Nós somos apenas – bem, nós somos apenas nós” (tradução nossa, 

grifo nosso). 
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At some point over the past two years he and I have become a hybrid. 

Sherlock-and-John. The graft has been so complete that even when we’re 

separated, for days or weeks as has occasionally occurred, I still feel the 

invisible seam that joins me to him. For a moment, I’m angry. Because he 

won’t be the one who’ll have to cut away half of himself and go back to being 

a singular entity. John-and-[redacted]. The seam will remain, though. I will 

bear the scar down my center to remind me of what I’ve lost. 

[…] 
I’m puzzled. She [Sarah] and Sherlock haven’t had the most amicable of 

associations. I’ve had moments when I felt like the flag at the center of the 

tug-of-war rope. My few male acquaintances always ragged on me because 

Sherlock inevitably won. They didn’t understand. Sherlock always wins. He’s 

like a celestial body with his own gravity well, trapping me in orbit.37 

 

Nesses trechos, e em outros momentos da narrativa, é explícito o quanto o 

ideário platônico permeia o relacionamento. No primeiro exemplo, percebemos que 

Holmes está tão entranhado e presente na vida de Watson que é como se fizesse parte 

dela desde sempre, quando, na verdade, ambos se conhecem há apenas dois anos. 

Sherlock e John nunca lutaram juntos na guerra do Afeganistão, nunca cursaram juntos 

a faculdade de medicina nem mesmo estudaram e conviveram na mesma escola. No 

entanto, ambos estão tão imbricados que é como se formassem uma entidade híbrida, 

como lemos no segundo exemplo, pois, mesmo longe, ambos estão conectados por uma 

linha. Aqui, inclusive, percebemos a alusão a pelo menos dois mitos do amor 

romântico: o primeiro, explorado no Capítulo 3, trata da origem da natureza humana 

narrada por Aristófanes; já o segundo remete ao mito oriental Akai Ito, ou o mito da 

linha vermelha do destino, o qual conta a existência de uma linha vermelha invisível, 

amarrada pelos deuses, que liga desde o nascimento aqueles que são destinados a se 

encontrar, independentemente do tempo, do lugar e das circunstâncias, e que une o amor 

em todas as instâncias: parental, amorosa, paternal, entre outras (LUZ, 2016). Essa linha 

                                            
37 “Minha mente ainda não tinha aceitado a realidade de que ele estava indo embora. Eu mal posso 

lembrar minha vida sem ele. Ele sorrateiramente se inseriu em minhas memórias, como se estivesse lá 

todo esse tempo. Ele está lá no Afeganistão, sentado na cama ao lado, falando sobre outros homens, me 

importunando enquanto tento costurar alguém. Ele está em Bart, interrompendo minha hora de estudo 

para me arrastar até o necrotério, roubando meus livros e marcando-os com caneta vermelha quando 

acha erros. Ele está comigo na escola, em casa, no parque em que eu brincava quando era criança. 

   [...] 

   Em algum momento nestes dois anos eu e ele nos tornamos híbridos. Sherlock-e-John. O enxerto foi tão 

completo que mesmo quando estávamos separados, durante dias ou semanas como ocasionalmente 
ocorria, ainda sentia a costura invisível que me liga a ele. Por um momento eu sinto raiva. Porque não 

será ele que terá de cortar metade de si mesmo e voltar a ser apenas uma única entidade. John-e-

[eliminado]. A costura permanecerá, todavia. Eu carregarei a cicatriz no meu centro para me lembrar do 

que perdi. 

   [...] 

   Estou confuso. Ela [Sarah] e Sherlock não tiveram um relacionamento dos mais amigáveis. Em certos 

momentos me senti como uma bandeirola no centro da corda de um cabo de guerra. Meus poucos 

conhecidos do sexo masculino sempre tiraram sarro de mim porque Sherlock inevitavelmente vencia. 

Eles não entendem. Sherlock sempre vence. Ele é como um corpo celeste com sua própria gravidade, 

prendendo-me em sua órbita” (tradução nossa). 
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pode até se emaranhar e embaraçar, mas nunca se quebra, e mesmo com a morte de um 

dos parceiros esta apenas se alarga para que se encontrem em outra vida. Assim, embora 

no texto não se fale necessariamente em uma linha vermelha, temos a imagem da 

costura, da linha, que liga eternamente duas almas. 

Além disso, percebemos tanto a temática do sofrimento amoroso quanto a do 

sacrifício, elementos comuns ao amor romântico, os quais discutimos com mais 

profundidade nos Capítulos 3 e 4. Em vários momentos da história, John deixa claro o 

quanto lhe traz sofrimento não somente o fato de que perderá Sherlock, mas também o 

de que será ele quem dará fim à vida dele, em um ato de sacrifício e renúncia. Como 

Watson mesmo afirma, é ele quem carregará a cicatriz da relação “cortada” e é ele quem 

precisará reaprender a viver como uma única entidade, ou seja, precisará reaprender a 

ser John Watson, uma vez que sacrificará sua própria metade. 

No terceiro exemplo, há um apontamento interessante sobre a relação entre 

John, Sarah e Sherlock. Sarah aparece na primeira temporada da série e se torna o 

interesse amoroso do médico. No seriado, ambos não terminam juntos, pois a médica 

percebe que John sempre estará envolvido na vida perigosa de Sherlock, da qual ela não 

deseja fazer parte. Na fanfiction, Sarah e John mantêm um relacionamento que, apesar 

de não ser totalmente romântico, funciona como uma válvula de escape e também uma 

âncora para Watson. John, inclusive, afirma que a médica é a pessoa que mais entende o 

relacionamento entre ele e o detetive e tem conhecimento do fio que os conecta. Sarah e 

John não são exatamente amantes, mas também não são somente amigos. Assim, 

embora de vez em quando durmam juntos, a médica é livre e se envolve com outras 

pessoas, enquanto John, pelo contrário, está envolvido somente com Sherlock. Sarah 

também é importante na história, pois é o suporte emocional de John quando Sherlock 

falece. Sherlock e Sarah normalmente disputam a atenção do médico, mas, como o 

próprio afirma, Sherlock sempre vence, uma vez que é o centro ao redor do qual John 

“orbita”. Dessa maneira, podemos notar que por mais que John se relacione 

sexualmente com Sarah, seu relacionamento com a médica não tem a mesma 

intensidade nem está no mesmo patamar de sua ligação com o detetive. 

É interessante observar que Watson se mostra reticente em rotular seu 

relacionamento tanto com Holmes quanto com Sarah. No entanto, no momento em que 

está segurando Holmes em seus braços enquanto o assiste partir, John finalmente admite 

a possibilidade de que ambos poderiam ter sido mais que amigos, caso tivesse tido a 
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coragem de assumir isso, possibilidade que prefere não vislumbrar, porque esta nunca 

mais estará aberta para ele: 

We are skating near the edge. Dull horror floods me. I desperately don’t 

want to hear it. Just as desperately, I don’t want to say it. Right now, I am 
losing my best friend, and that is bad enough. I don’t know if I could stand to 

lose more. I cannot look at the future that we’re now being denied and admit 

that we could have had anything other than the friendship I already know. If I 

look down that road which is now closed and see something else there, 

always glimpsed but never reached for, never acknowledged, it might really 

break me for good.38 

 

Nesse trecho, percebemos novamente a renúncia do personagem ao amor, visto 

que, em seu íntimo, ele tinha conhecimento da possibilidade de consumar a relação se 

assim optasse. Como vimos nos Capítulos 3 e 4, esse tipo de renúncia, de entrave ao 

sentimento amoroso, é comum ao amor romântico. Nesta oneshot não há um razão clara 

do porquê do impedimento do relacionamento amoroso. Uma hipótese possível de ser 

levantada para explicar essa situação é a de que John tem dificuldade em lidar com sua 

sexualidade, fato bastante explorado em fanfictions sherlockianas, haja vista que na 

série televisiva o médico normalmente faz questão de autoafirmar sua 

heterossexualidade. Contudo, essa questão fica mais no campo da conjectura, dado que 

a narrativa não oferece subsídios suficientes para justificar a não concretude amorosa 

dos personagens.  

Apesar de Alone on the Water ser contada sob o ponto de vista de Watson, há 

momentos em que temos acesso a como Sherlock enxerga John. O primeiro – e talvez o 

mais evidente – seja o fato de que de todas as pessoas às quais o detetive poderia pedir 

ajuda para morrer, Sherlock escolhe John. Não apenas isso, mas seu desejo de passar 

seu último dia com o médico é indicativo de que, para ele, Watson é a pessoa mais 

importante de sua vida, estando praticamente no mesmo patamar de seu trabalho. 

Sherlock também se mostra bastante preocupado em amparar John mesmo após sua 

morte: primeiro, ao planejar uma forma de não incriminá-lo e simular sua morte como 

suicídio; segundo, ao lhe deixar a maior parte de seus bens e sua fortuna. 

Além disso, um aspecto comum em fanfictions Johnlock e que, de certo modo, 

aparece nesta é a humanização de Sherlock por meio de seu relacionamento com John e 

                                            
38 “Estamos patinando perto da borda. Um horror sombrio me inunda. Eu desesperadamente não quero 

escutar isso. Assim como desesperadamente não quero dizer isso. Neste momento, estou perdendo meu 

melhor amigo, e isso já é ruim o bastante. Não sei se suporto perder mais. Não posso olhar para o futuro 

que agora nos está sendo negado e admitir que poderíamos ter tido qualquer coisa outra senão a 

amizade que já conheço. Se eu olhar para aquela estrada que agora está para sempre fechada e ver 

alguma coisa lá, sempre vislumbrada, mas nunca alcançada, nunca reconhecida, isso pode realmente me 

quebrar para sempre” (tradução nossa). 
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a reparação tanto física quanto mental de John ao conviver com Sherlock. Devido à sua 

personalidade excêntrica, Sherlock Holmes é retratado em muitas fanfictions como 

alguém “esquisito” e não raramente é comparado a uma máquina, visto que tende a 

“ignorar” suas emoções mais humanas. Não incomum também é Sherlock se referir a 

suas funções biológicas como uma questão de “corpo”, colocando-as abaixo do trabalho 

mental, e, no que diz respeito ao amor, o personagem o observa como um defeito 

químico. Assim, não é raro que as histórias retratem um Sherlock mais humanizado 

quando John passa a fazer parte de sua vida. Em Alone on the Water, esse background, 

apesar de não tão explorado, acaba se fazendo evidente. Um exemplo disso é a própria 

fala de Holmes antes de sair a passeio com Watson em seu último dia de vida: 

“There are three things in the world I really care about, so I’d like to use this 
time to say goodbye to each. The first is my work. I took care of that last 

night. The second is this city. So let’s do that now.” 

I know the answer but I have to ask. Damn my insecurity. “What’s the 

third?” 

He looks at me, vaguely scolding. “John. Surely you don’t need me to tell you 

that.”39 

 

Desse modo, podemos nos remeter novamente ao pensamento de Giddens 

(1993) quando este comenta acerca da força reparadora do amor romântico. Antes de 

encontrar Holmes, Watson se encontrava quebrado, com estresse pós-traumático após 

ser ferido na guerra do Afeganistão, e vivia em condições financeiras difíceis com a 

pensão que recebia do governo. Contudo, ao conhecer Sherlock, este lhe deu um 

propósito de vida. Em dado momento, o médico amaldiçoa todas as circunstâncias que o 

levaram a conhecer o detetive e a chegar ao último momento deles (mais uma vez 

lembrando a noção de destino). Sherlock, por sua vez, nunca tinha se preocupado em 

como iria morrer. De acordo com o detetive, este sempre pensou que fosse morrer cedo, 

com um tiro ou em uma explosão, levando junto alguém que o mundo precisasse que 

fosse embora. A morte nunca o havia perturbado até o momento em que conheceu 

Watson, uma vez que, em suas palavras, até então não tinha alguém que fosse deixar 

para trás, alguém que fosse sentir sua falta. Assim, vemos esse movimento dual do 

amor, por meio do qual os personagens se humanizam e completam um ao outro.  

                                            
39 “‘Há três coisas no mundo com as quais eu realmente me importo, então gostaria de usar esse tempo 

para dizer adeus a cada uma delas. A primeira é meu trabalho. Eu cuidei disso ontem à noite. A segunda 

é esta cidade. Então vamos fazer isso agora.’ Eu sei a resposta, mas preciso perguntar. Maldita seja 

minha insegurança. ‘E qual é a terceira?’ Ele olha para mim, vagamente me repreendendo. ‘John, 

certamente você não precisa que eu lhe diga isso’” (tradução nossa). 
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 Por fim, temos o ápice da relação amorosa e finalmente a aceitação do amor, 

por parte de John, nos últimos momentos de Sherlock. Ao ser amparado por Watson 

enquanto sente os remédios fazerem efeito, Holmes se mostra em seu momento mais 

vulnerável. Em uma das passagens da oneshot, Holmes admite que nunca foi bom em 

verbalizar seus sentimentos, mas nesse momento ele admite a Watson que está com 

medo e que não quer deixá-lo e, como último pedido, solicita que John o deixe vê-lo. É 

nesse momento, então, que Watson finalmente admite seus sentimentos e também os 

demonstra por meio de um beijo:  

I kiss his lips, gently. I feel the tension sag away from him and his hand on 

my face. I hold him close, our foreheads together again. His eyelids are 

flickering now. He kisses me back, straining like it’s taking the last of his 

strength. His hands clench in my jumper and his eyes blaze as he looks at me. 

“I want you to be the last thing I see,” he rasps. […] 

I gather him close, wrap myself around him. I kiss his face over and over. I’m 

aware that I’m talking to him but I don’t know what I’m saying. I may be 
telling him I love him. I may be telling him I’ve never loved anyone else and 

never will. I may be cursing him for leaving me. I really have no idea. It 

doesn’t matter. Those things are all true, whether I am telling him or not. 

[…]40 
 

Após a morte de Sherlock, acompanhamos John em seu luto. A cena do funeral 

traz um elemento interessante de como a dinâmica dos personagens é vista pelos 

demais. Em dado momento, Watson menciona como, apesar de a mãe do detetive estar 

presente, ele fora escolhido para ser o mourner-in-chief 41e como os demais o tratavam 

como se fosse a viúva em luto. Assim, embora Watson não reconhecesse publicamente 

– e até mesmo interiormente – como ambos se sentiam um pelo outro, observamos mais 

uma vez que quem os olhasse de fora já os considerava um casal. 

No fim, vemos como John aprende a seguir em frente. Ele tira uma licença do 

hospital e dedica-se a organizar e a ler as anotações e os livros que Sherlock deixou. 

Passado um mês da morte do detetive, Lestrade pede a ele para que o ajude em um caso. 

Watson, à medida que auxilia a polícia, vai ficando cada vez melhor e mais rápido em 

solucionar crimes. Certa noite, John está sentado na sala do apartamento onde ambos 

moravam enquanto analisa um caso. Percebemos, então, que ele está conversando com 

                                            
40 “Beijo gentilmente seus lábios. Sinto a tensão deixá-lo e sua mão em meu rosto. Eu o seguro mais 

próximo, nossas testas juntas novamente. Suas pálpebras estão tremendo agora. Ele me beija de volta, 

esforçando-se como se estivesse usando suas últimas forças. Suas mãos apertam meu suéter e seus 

olhos brilham quando olha para mim. ‘Quero que você seja a última coisa que eu vejo’, murmura. [...] 

   Eu o aproximo, me envolvo ao redor dele. Beijo sua face várias e várias vezes. Tenho noção de que 

estou falando com ele, mas não sei o que estou dizendo. Talvez esteja dizendo que o amo. Talvez esteja 

dizendo que nunca amei ninguém e nunca amarei. Talvez esteja o amaldiçoando por estar me deixando. 

Eu realmente não faço ideia. Não importa. Tudo isso é verdade, esteja eu dizendo a ele ou não” 

(tradução nossa). 
41 Referente à pessoa mais próxima do falecido e, nesse caso, encarregada por conduzir o funeral. 
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alguém e que esse alguém nada mais é que Sherlock. O detetive lhe pergunta o que 

poderia deduzir acerca da carteira encontrada e Watson explica-lhe sua dedução. 

Holmes parece impressionado e vemos neste momento John admitir que não apenas o 

detetive não estava lá, mas também como continuava a amá-lo: “‘Hmm. I’m impressed.’ 

I smile. ‘You’d never say that if you were really here.’ ‘I am wounded by that 

accusation, John.’ Sometimes I can almost see him. I shut my eyes and picture him. ‘I 

love you.’ He doesn’t answer. He never does when I say that.”42 

Desse modo, observamos como Watson perpetua o legado de Holmes, haja 

vista que, seis meses após sua morte, o médico se aposenta e se torna um “consultor 

detetive”, cargo criado por Sherlock. Assim, apesar de ambos não estarem fisicamente 

juntos, é como se amor entre eles se perpetuasse, pois este está vivo em Watson. É 

interessante observar que, nesse caso, embora John acabe assumindo algumas 

características de Holmes – ainda que em níveis diferentes –, como sua capacidade de 

dedução, Watson consegue seguir em frente, conseguindo assumir sua própria 

alteridade, ainda que esta já não esteja mais tão simbioticamente ligada a Sherlock. 

 

5.2 HEART ON A STRING: AMOR, SOFRIMENTO E FINAL FELIZ 

 

Diferentemente da oneshot anterior, Heart on a String43 (Coração arrebatado) 

é escrita em terceira pessoa e está situada temporalmente entre a primeira e a quarta 

temporada do seriado. Trata-se de uma oneshot longa, que abrange desde a infância dos 

personagens até sua fase adulta. O enredo tem início quando Sherlock e John se 

conhecem quando tinham, respectivamente, 6 e 7 anos e é dividido em fases da vida dos 

personagens. Resumidamente, Holmes e Watson, aos 7 anos de idade, decidem se casar 

e trocam Cracker Jack rings44 para simbolizar a união – um azul, em formato de 

triângulo (simbolizando John) e outro vermelho, em formato de estrela (simbolizando 

Sherlock). Apesar de não ser um casamento oficial, a promessa de permanecerem 

juntos, independentemente da distância, permeia a narrativa e é levada a sério pelos 

personagens.  

                                            
42 “‘Humm, estou impressionado.’ Sorrio. ‘Você nunca diria isso se realmente estivesse aqui’. ‘Estou 

magoado por essa acusação, John’. Às vezes quase posso vê-lo. Fecho meus olhos e o imagino. ‘Te 

amo’. Ele não responde. Ele nunca o faz quando digo isso” (tradução nossa). 
43 Disponível em: https://archiveofourown.org/works/930855?view_adult=true. Acesso em: 25 nov. 2019. 
44 Anéis de brinquedo que vinham como prenda dentro de pacotes de pipoca da marca norte-americana 

Cracker Jack.  

https://archiveofourown.org/works/930855?view_adult=true
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Um dos aspectos interessantes de serem observados nesta história é a dinâmica 

entre eles. Embora estejam ligados e comprometidos desde a infância, John, no decorrer 

da narrativa, não deixa de se relacionar com outras garotas, chegando a se casar com 

Mary Morstan, a qual conhece após Sherlock simular sua morte. Vale frisar, todavia, 

que Watson nunca se envolveu com outro homem além do detetive. Holmes, no entanto, 

se mantém fiel e se sujeita, de certo modo, às vontades do médico, porque nunca lhe 

impõe a decisão de escolhê-lo. Inclusive, há apenas um momento na fanfiction em que 

Holmes confronta o médico e expressa o desejo de que ele o escolha, em uma cena que 

acontece apenas em sua imaginação: 

“I want you. I choose you, Sherlock. I’m so sorry that I didn’t make this clear 

to you all our lives but I’m saying it now. Please, please forgive me. I never 

meant to hurt you. I’ll never hurt you again. I promise” […] 

Sherlock is standing near the fireplace and refuses to turn around. “I don't 

want you, John. You made it very clear that you would rather marry a woman 

you’ve known for only a few years than be with me, the man who has loved 

you for our entire life. If it’s taken you this long to admit that I’m the one 

you’re meant to be with, then I don’t want to be with you.” 

[…] 

John nods; nods and stands and turns away. He quickly unties the cord 
around his neck and carefully slides the ring off it. He has treasured it his 

entire life. In his palm it looks so small and so fragile. If he makes a fist he 

could break it just as easily as his heart is broken. Just as easily as he has 

broken Sherlock’s heart. He can understand why Sherlock is angry and 

bitter. He can understand not being easily forgiven. He has torn them apart 

and now there may never be a hope to get them back together. So he gently 

places it on Sherlock’s armchair and proceeds to leave the room he has spent 

so many days and nights in maddeningly, beautiful conversation with this 

man whom he has loved with every fiber of his being since he was seven 

years old. 

[…] 
As soon as he is gone, Sherlock picks up the ring. This hurts so much, so very 

much, he cannot bear it. […] He has always known that emotions hurt to feel, 

but this is torture. His hand shakes the longer he stares at the two rings, side 

by side after so many years, and yet not the way it was meant to end. But this 

is the right thing to do as far as Sherlock is concerned. No matter how badly 

it hurts, John doesn't deserve easy forgiveness and open arms. Sherlock 

wants to tell him than he needs more than whispered words and stolen 

moments.  
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“What you have always been to me will never change, John,” he admits into 

silence. “But I can't forgive you so easily. I want more than apologies from 

you. You're going to have to prove to me that you truly deserve me.”45 

 

Embora esse momento aconteça apenas na imaginação do detetive, podemos 

observar o quanto a relação entre ambos não é perfeita e o quanto ela traz sofrimento, 

principalmente a Holmes. Conforme acompanhamos a narrativa, observamos que, entre 

os dois, Sherlock é aquele que sempre espera que John decida ficar, passando anos de 

sua vida vendo Watson voltar e partir. Isso não significa, contudo, que o médico não 

sofra, haja vista que, no momento seguinte ao devaneio do detetive, observamos John 

refletindo sobre o mesmo aspecto. Entretanto, apesar da dinâmica tóxica do 

relacionamento, ambos não conseguem quebrar esse ciclo de idas e vindas, mantendo-se 

conectados à promessa de que sempre permaneceriam juntos: 

And although Sherlock will never realize this, John thinks of this exact 

moment too and dreams about it, and is tortured by it for weeks and weeks as 

he struggles to acknowledge it and to accept it. This tangled, messy hurt, that 

has wrapped itself around them for so long. Until it’s just an echo of what 

could have been, and what neither of them wants to happen. 

And so as much as this moment could have easily destroyed every ounce of 

happiness and trust that they’ve always had, instead they both hold on to the 

                                            
45 “‘Eu quero você. Eu escolho você, Sherlock. Sinto muito por não ter deixado isso claro durante nossa 

vida, mas estou dizendo isso agora. Por favor, por favor, me perdoe. Nunca quis machucar você. Nunca 

mais vou lhe machucar novamente. Prometo’ [...] Sherlock está parado perto da lareira e se recusa a se 

virar. ‘Eu não quero você, John. Você deixou muito claro que prefere se casar com uma mulher que 

você conhece há apenas alguns anos ao invés de ficar comigo, o homem que lhe amou por toda a vida. 
Se você levou tanto tempo para admitir que eu sou aquele com quem você deveria estar, então não 

quero ficar com você.’ 

   [...] 

   John acena com a cabeça; acena, se levanta e se afasta. Ele rapidamente desata o cordão ao redor de seu 

pescoço e cuidadosamente retira o anel dele, o qual guardou e estimou a vida inteira. Em sua palma da 

mão este parece tão pequeno e tão frágil. Se ele fechar sua mão em punho, poderia quebrá-lo tão 

facilmente quanto seu coração está quebrado. Tão facilmente quanto ele partiu o coração de Sherlock. 

Ele pode entender por que Sherlock está bravo e amargo. Ele pode entender não ser perdoado tão 

facilmente. Ele os separou e agora talvez nunca haja esperança de eles ficarem juntos novamente. Então 

ele gentilmente coloca o anel na poltrona de Sherlock e vai deixando a sala na qual passou tantos dias e 

tantas noites em uma conversa enlouquecidamente bela com esse homem, o qual ama com todas as 
fibras de seu ser desde seus 7 anos de idade. 

   [...] 

   Assim que ele se vai, Sherlock pega o anel. Isso dói tanto, mas tanto que ele não pode suportar. [...] Ele 

sempre soube que é doloroso sentir emoções, mas isso é tortura. Sua mão treme quanto mais ele olha 

para os dois anéis, lado a lado, depois de tantos anos, e ainda assim não do jeito que deveria terminar. 

Mas isso é a coisa certa a se fazer no que concerne Sherlock. Não importa o quanto isso o machuque, 

John não merece perdão fácil e braços abertos. Sherlock quer contar a ele que precisa de mais que 

palavras sussurradas e momentos roubados. ‘O que você sempre foi para mim nunca vai mudar, John’, 

ele admite no silêncio. ‘Mas não posso perdoá-lo tão facilmente. Quero mais que suas desculpas. Você 

terá que me provar que realmente me merece.’” (tradução nossa)  
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rings that prove the promises of over two decades. And they stubbornly 

refuse to let it end like this.46 

  

Se em Alone on the Water, todavia, podemos apenas especular a hipótese de o 

porquê os personagens protelarem a relação amorosa, em Heart on a String uma 

possível resposta ao adiamento do “juntos para sempre” pode ser deduzida quando 

ambos se beijam pela primeira vez, quando ainda são adolescentes. Embora John já 

tenha experiência por ter ficado com outras garotas, Sherlock nunca havia beijado 

alguém antes. No entanto, ao beijá-lo, Watson, mais que apenas o desejo físico, sente 

que há uma conexão tão forte entre eles a ponto de assustá-lo, o que fica evidente nos 

seguintes trechos (grifo da autora): 

And even though the night is cool, John feels like he’s burning up and he 

never understood the why of any of it before in his entire life until this 

moment, when he wants to reach over and tug Sherlock’s shirt and trousers 

off and kiss Sherlock everywhere and not stop, ever. 

[…] 

Then John kisses him again in the softest, barest, whisper of lips on lips and 

gently pulls away. He walks away leaving Sherlock behind. He knows like he 

knows nothing else that staying means that he would never let go of Sherlock 
ever again. But he’s young and he’s afraid and his body is whispering things 

to him that his mind does not yet understand.47 

 

 

Nesse momento, podemos observar o elemento do amor paixão que acompanha 

o relacionamento dos personagens e o qual está ausente na fanfiction anterior. Se em 

Alone on the Water o amor sublime tende a predominar sobre o ardor sexual, aqui este 

está imbrincado no sentimento amoroso e ambos vivem um intenso relacionamento 

carnal. Sherlock, inclusive, pede para que seja o primeiro de John, visto que, como não 

foi seu primeiro beijo, ele queria ser, pelo menos, sua primeira vez, proposta aceita pelo 

futuro médico. Além disso, se na primeira oneshot temos um amor espiritual em sua 

                                            
46 “E, embora Sherlock nunca perceba isso, John também pensa nesse exato momento e sonha com ele, e 

é torturado por ele durante semanas e semanas enquanto luta para reconhecê-lo e aceitá-lo. Essa dor 

emaranhada e confusa os envolveu por tanto tempo. Até que seja apenas um eco do que poderia ter sido 

e do que nenhum deles quer que aconteça.  

   Por mais que esse momento pudesse ter destruído facilmente cada grama de felicidade e confiança que 
eles sempre tiveram, em vez disso, ambos se apegam aos anéis que provam as promessas de mais de 

duas décadas. E eles teimosamente se recusam a deixar terminar assim” (tradução nossa). 
47 “E mesmo que a noite esteja fria, John sente como se ele estivesse queimando e ele nunca entendeu o 

porquê disso antes, em toda a sua vida, quando ele quer estender a mão e puxar a camisa e as calças de 

Sherlock e beijá-lo em todos os lugares e nunca parar.  

   [...] 

   Então John o beija novamente, no mais suave e nu murmúrio de lábios nos lábios e gentilmente se 

afasta. Ele se afasta deixando Sherlock para trás. Ele sabe mais que nunca que ficar significa que ele 

nunca mais deixará Sherlock. Mas ele é jovem e tem medo e seu corpo está sussurrando coisas que sua 

mente ainda não entende” (tradução nossa, grifo da autora). 
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essência, aqui temos um amor violento e possessivo em sua descrição, conforme 

podemos observar nos trechos a seguir: 

Sherlock hasn’t felt anything since he was nine years old. Except when it 

comes to John, but he does not tell Mummy or anyone else about John. He 
could have explained that the reason he does not actually follow his impulse 

to cut his own arm open and study his veins and arteries when he is bored is 

because John would never forgive him. If he ever tried to tell them that he 

has a husband, they would consider it to be delusions of grandeur. So he tells 

them instead that there is a certain person that he’s fond of and wants to 

wear their skin. He wants to cut through the flesh and bones of this man and 

climb into his body and hide there and grow like a cancer. He wants to merge 

every part of himself with this man until they are one being and he can listen 

to what this man’s heartbeat sounds like from the inside and can play hide 

and seek amidst the organs in the peritoneal cavity. 

[…] 
“I want to cut you up into little pieces, and stuff you into my pocket, and take 

you with me everywhere so that you never leave and I won’t have to miss 

you,” Sherlock quietly says to John one day when they are lying in bed 

together. 

John goes very silent, and tightens his arms painfully around Sherlock, and 

responds even quieter, “I know you do.” 

“Not good?” Sherlock asks, because he doesn’t know if John understands 

what he was really saying. 

John presses a soft kiss somewhere amidst all the curls on Sherlock’s head 

and hums quietly. 

“As long as you don’t actually do it, it’s okay with me if all you do is think 

about it,” John says, and Sherlock nods contentedly and feels like his heart is 
bursting, and not knowing how to stop wanting so much.48 

 

Com base nessas passagens, podemos perceber elementos da visão platônica na 

narrativa, como o desejo de se fundir à pessoa amada, mas com a violência e o 

arrebatamento típicos do amor paixão. Conforme vimos no Capítulo 3, o amor paixão é 

uma conexão emocional invasiva e forte entre dois indivíduos, que pode levá-los a 

                                            
48 “Sherlock não sentia nada desde os 9 anos de idade. Exceto no que se refere a John, mas ele não conta à 

Mamãe nem a ninguém mais sobre John. Ele poderia ter explicado que a razão de ele não seguir seu 

impulso de cortar e abrir seu próprio braço para estudar suas veias e artérias quando está entediado é 

porque John nunca o perdoaria. Se ele tentasse dizer a eles que ele tinha um marido, eles considerariam 

isso um delírio de grandeza. Então ele diz a eles que existe uma certa pessoa à qual ele é afeiçoado e da 

qual ele quer vestir a pele. Ele quer cortar a carne e os ossos desse homem, adentrar em seu corpo e se 

esconder nele e crescer como se fosse um câncer. Ele deseja mesclar cada parte de si mesmo com esse 

homem até que eles se tornem um único ser e ele possa ouvir como os batimentos cardíacos desse 

homem soam por dentro e brincar de esconde-esconde entre os órgãos da cavidade peritoneal. 

   [...] 
   ‘Quero cortá-lo em pedacinhos e guardá-lo em meu bolso, e levá-lo comigo a todos os lugares para que 

você nunca vá embora e eu não precise sentir sua falta’, Sherlock diz calmamente a John um dia, 

quando eles estão deitados juntos na cama. John fica muito quieto, aperta os braços dolorosamente em 

torno de Sherlock e lhe responde ainda mais baixinho: ‘Eu sei que você quer’. ‘Não é bom?’ Sherlock 

pergunta, porque ele não sabe se John entende o que estava realmente dizendo. 

    John pressiona um beijo suave em algum lugar no meio de todos os cachos de Sherlock e murmura 

baixinho. 

   ‘Desde que você realmente não faça isso, está ok para mim se tudo o que você fizer for apenas pensar 

nisso’, diz John. Sherlock alegremente concorda e sente que seu coração está explodindo, e não sabe 

como fazê-lo parar de querer tanto” (tradução nossa). 
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ignorar suas obrigações habituais (GIDDENS, 1993). O filósofo Sérgio Rouanet49 (1988 

apud CHAVES, 2004) corrobora essa visão ao afirmar que a paixão remete a um 

sentimento de forte intensidade que pode ajudar a tornar a vida mais humana, a resgatar 

o prazer e a sensualidade, mas que também pode ser destrutivo e estar na base da tirania. 

Por isso, vimos que não era de se estranhar a tentativa de domesticação dessa 

característica pelo amor romântico, dado o perigo que esta apresenta do ponto de vista 

da ordem social (GIDDENS, 1993), e que esta fosse desprezada – em seu sentido 

trágico e doloroso – pela moral cristã (ROUGEMONT, 1988). Levando-se esses 

elementos em consideração, talvez não seja de se estranhar que Watson se mostre 

relutante em escolher apenas o detetive, considerando a intensidade dos sentimentos de 

ambos.  

Além disso, assim como na primeira história, nesta John também traz uma 

humanização a Sherlock. A informação de que o detetive não consegue sentir nada 

desde os 9 anos (idade que tinha quando seu pai faleceu), com exceção no que diz 

respeito ao médico, ganha ainda mais peso se considerarmos que o narrador nos conta 

que o personagem foi diagnosticado na adolescência como sociopata50. Ademais, em 

certo momento da narrativa, Sherlock chega a declarar a John que o considera seu 

“condutor de luz” e que, por isso, nos poucos momentos em que o têm à sua disposição, 

deseja “absorvê-lo”, independentemente da forma, contanto que John o permita fazê-lo. 

Desse modo, se na primeira oneshot o mundo de John orbitava ao redor de Sherlock, 

nesta temos o inverso. Cabe mencionar, no entanto, que apesar de possessivo, o detetive 

deixa claro que Watson tem a decisão em suas mãos, ou seja, há um limite do qual ele 

não ultrapassa se o médico não o autorizar. 

Outro fato que chama atenção e que também está ausente na primeira história é 

o casamento. Quando os personagens se casam na infância, eles fazem a promessa de 

que permanecerão juntos para sempre e, por mais que o relacionamento passe por idas e 

vindas e vários momentos de sofrimento, ambos mantêm essa promessa até o fim. Em 

alguns momentos, os personagens até tentam quebrá-la, mas há sempre uma força que 

faz com que eles nunca cheguem a se “divorciar”. No entanto, é próximo do fim da 

narrativa, após o falecimento de Mary, que vemos o amadurecimento dos personagens, 

principalmente o de Watson, e a consumação “oficial” do casamento. Após a morte da 

                                            
49 ROUANET, Sérgio Paulo. Razão e paixão. In: CARDOSO, Sérgio et al. Os sentidos da paixão. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1988. p. 437-467. 
50 Em uma clara referência ao seriado, no qual o personagem se autodenomina um sociopata de alto 

funcionamento. 
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esposa, John viaja até o Quênia para participar do programa Médicos sem Fronteiras. Lá 

ele encontra Sherlock à sua espera e finalmente escolhe ficar com o detetive. Em uma 

cena em que ambos estão prestes a fazer sexo em um carro, Sherlock percebe que não 

havia levado preservativo, ao que John lhe responde que não importa, uma vez que, a 

partir daquele momento,“in sickness and in health, for better or worse, it doesn’t matter 

anymore”51.  

A partir de então, a história começa a fechar o ciclo que começou quando 

ambos eram crianças. Em uma das passagens mais significativas, John e Sherlock estão 

no aeroporto à espera do voo para Londres. Próximo a eles estão duas irmãs gêmeas de 

6 anos. Como uma delas embarcará com a mãe rumo à cidade inglesa para fazer uma 

cirurgia, as duas começam a ficar ansiosas em virtude da futura separação. John, então, 

começa a interagir com elas e, nesse meio tempo, as irmãs notam o anel de brinquedo 

que Sherlock carrega no dedo. Notando o interesse das meninas, John oferece seu 

próprio anel a elas. A cena, então, se desenrola da seguinte maneira: 

Sherlock turns to look at them, looks hard at the ring that is being worn by 
one and stroked by the other. He wordlessly slips his ring off and presses it 

sharply into John’s palm. They look into each other’s eyes, conveying many 

things and saying nothing. Then John gives a little nod, and Sherlock rises 

and walks away. 

John smiles, feeling his heart swell with a flood of emotions, and mostly love, 

and trying not to convey too much of it. 

“You can have the red one,” he says to the one who is taking the flight. “No 

matter how far away she is, you can always keep her with you.” 

He produces the other ring with another smile. This surprise is met with 

happy grins from the girls. When he holds it out to the sister who is staying, 

she looks at it in awe. 
“The blue triangle one is for you,” he tells her. She takes it and slips it onto 

her finger and immediately shows it off to her sister. “So that you know that 

even though it makes you sad to watch her leave, all she wants is to come 

back.” 

[…] 

Sherlock makes a small humming noise, before finally putting his mobile 

away. 

“You gave them a speech about waiting, and patience,” he deduces, bored. 

“You do realize that they will only be apart for weeks at most. As well, her 

sister will return home, better.” 

                                            
51 “na doença e na saúde, para o bem ou para o mal, não importa mais” (tradução nossa). 
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John nods emphatically, as if he already knows exactly what Sherlock is 

going to say. “Everything is better when you’re happy.”52 

 

Esse momento é importante para a narrativa por dois motivos principais. O 

primeiro diz respeito à permanência dos anéis. Tanto Sherlock quanto John nunca se 

desfizeram de seus anéis e os carregaram com eles sempre de alguma forma: seja 

usando-os no dedo, seja usando-os em um pingente no pescoço ou no braço. Ao longo 

da narrativa, Holmes até tenta devolver o objeto nos momentos em que o médico mais o 

machucou emocionalmente, enquanto Watson deixou de usá-lo após o suicídio 

simulado do detetive e durante seu casamento com Mary; entretanto, ambos nunca 

conseguiram “quebrar” sua união.  

Já o segundo também diz respeito aos anéis, principalmente no que concerne à 

sua simbologia. Conforme mencionado anteriormente, o anel de estrela vermelha 

simboliza o detetive e o de triângulo azul, o médico. Assim, quando Watson discursa 

para as garotas, sua fala sintetiza o próprio relacionamento deles: independentemente do 

quão longe John estivesse, Sherlock sempre estaria de alguma forma com ele, e 

Sherlock, embora se entristecesse com cada partida de John, sabia no fundo que John 

retornaria. Além disso, a espera e a paciência de ambos para que ficassem juntos 

finalmente chegou ao fim. Assim, os anéis já não são mais necessários, visto que 

permanecerão unidos “para sempre”, consolidando simbolicamente a união 

matrimonial. 

No fim, vemos ambos de volta ao apartamento que dividiam e fazendo planos 

para o futuro. Sherlock propõe comprarem uma propriedade em Sussex, na qual há um 

apiário (em uma menção às narrativas canônicas de Doyle). John acha divertida a ideia 

de envelhecerem juntos e criarem abelhas, mas interiormente considera estranho o fato 

                                            
52 “Sherlock se vira para olhar para eles e observa intensamente o anel, que está sendo usado por uma das 

gêmeas e acariciado pela outra. Sem dizer uma palavra, tira seu anel e pressiona-o duramente na palma 

de John. Eles se olham nos olhos, que transmitem tantas coisas sem dizer nada. John, então, dá um 

pequeno aceno de cabeça, e Sherlock se levanta e se afasta. John sorri, sentindo seu coração inchar com 

uma enxurrada de emoções, principalmente de amor, e tenta não demonstrar tanto isso.  

   ‘Você pode ficar com o vermelho’ diz àquela que vai pegar o voo. ‘Não importa quão longe ela esteja, 
você pode sempre mantê-la com você’. Com um sorriso ele mostra o outro anel. Essa surpresa é 

recebida com sorrisos felizes pelas meninas. Quando John estende o anel para a irmã que vai ficar, ela 

olha para este com admiração. ‘O de triângulo azul é para você’ diz ele a ela. Ela o pega e o coloca em 

seu dedo, mostrando-o imediatamente à irmã. ‘Para que você saiba que, embora fique triste em vê-la 

partir, tudo o que ela mais deseja é voltar’. 

   [...] 

   Sherlock faz um pequeno zumbido antes de guardar o celular. ‘Você fez para elas um discurso sobre 

espera e paciência’, deduz entediado. ‘Você percebe que elas vão ficar, no máximo, semanas separadas. 

E também que a irmã vai voltar para casa, melhor’. John assente enfaticamente, como se soubesse o que 

Sherlock vai dizer. ‘Tudo fica melhor quando você está feliz’”. (tradução nossa) 
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de que um dia Sherlock não estará mais dedicado ao seu trabalho e de que ambos 

estarão longe de Londres. Holmes percebe a hesitação de Watson e afirma que essa é 

uma decisão que não precisa ser tomada naquele momento, já que ainda terão alguns 

anos antes de se aposentarem. No dia seguinte a essa conversa, enquanto ambos estão 

procurando um táxi para se dirigir provavelmente à delegacia, John puxa Sherlock pela 

camisa e declara: “‘Sussex, and bees, and growing old with you. I want it too. I want 

you, and the rest of forever. So, yes. I’m good with that,’ John whispers against 

Sherlock’s lips.”53 Assim, nesta oneshot, temos um desfecho diferente da anterior: 

enquanto em Alone on the Water os personagens precisam perder um ao outro para que 

possam finalmente admitir seus sentimentos e ficar juntos nos poucos momentos juntos 

que lhes restam, em Heart on a String temos o final feliz como a compensação por 

todos os obstáculos e os sacrifícios superados durante a narrativa. 

 

                                            
53 “‘Sussex e abelhas e envelhecer com você. Eu quero isso também. Quero você e o resto da eternidade. 

Então, sim, estou de acordo com isso’, sussurra John contra os lábios de Sherlock.” (tradução nossa).    
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6 CONCLUSÃO 

 

Este estudo teve como objetivo responder ao questionamento de como o 

ideário romântico é representado em fanfictions slash de Sherlock Holmes. Para que 

isso fosse possível, primeiramente contextualizei no Capítulo 2 o gênero textual 

fanfiction. Em seguida, situei o contexto do subgênero slash, bastante popular e 

controverso no mundo “fanfiqueiro”, e sua relação com a obra de Conan Doyle, haja 

vista que as obras de Sherlock Holmes sempre foram populares desde sua criação e 

deram vida a diversas releituras, paródias, pastiches, filmes, séries, entre outras 

adaptações em diferentes suportes. Assim, não seria incorreto afirmar que a obra de 

Doyle se destaca por sua capacidade de se atualizar, como podemos observar 

principalmente na série televisiva da BBC, o que faz com que seus personagens 

continuem vivos na imaginação popular e que cada vez mais fãs sintam vontade de falar 

e escrever sobre eles. Além disso, o carisma de ambos, tanto nos livros quanto em suas 

outras versões, faz com que as pessoas se sintam atraídas por eles e desejem vê-los 

juntos, seja romanticamente ou não.  

Em seguida, no Capítulo 3 situei como ocorreu a construção sociocultural e 

histórica do amor romântico no Ocidente, abrangendo desde suas raízes na Grécia 

Antiga até sua consolidação nos séculos XVIII e XIX. Embora essa construção histórica 

tenha sido breve, podemos observar durante sua trajetória como os elementos do amor 

platônico foram sendo absorvidos pela mística cristã e pela poesia cavalheiresca da 

sociedade medieval até serem apropriados pelos românticos em suas obras, fato 

ilustrado no Capítulo 4 por meio da discussão do conceito de representações sociais e 

dos exemplos de como as representações do amor romântico aparecem nas obras 

literárias ocidentais, as quais também são vistas nas fanfictions slash analisadas. 

Qual seria a reposta, então, a esse questionamento? Como podemos observar 

nas análises das oneshots slash no Capítulo 5, em ambas o amor romântico está 

representado por meio do amor platônico, esteja este descrito em seu aspecto sublime, 

como em Alone on the Water, esteja este descrito de maneira mais passional, como em 

Heart on a String. Observamos também que nas duas narrativas os personagens passam 

por uma série de sofrimentos e protelações do sentimento amoroso para que finalmente 

fiquem juntos, seja no plano físico, como na segunda narrativa, seja no plano espiritual, 

como na primeira. Além disso, podemos mencionar que a dinâmica entre os 

personagens, apesar de ser desenvolvida de maneiras diferentes nas duas oneshots, 
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apresenta algumas semelhanças, principalmente no que concerne à humanização dos 

personagens. Em virtude do seriado, não é incomum que várias fanfictions 

sherlockianas retratem como os personagens humanizam um ao outro e como eles se 

complementam. Desse modo, não é surpresa observar que isso também ocorre nas 

oneshots analisadas, principalmente na segunda história. Outro elemento que pode ser 

mencionado é o fato de que em várias histórias Johnlock não é incomum que Sherlock 

apenas se interesse romanticamente por John e este, por sua vez, se interesse 

homoafetivamente apenas por Sherlock. Esse tipo de recorrência também pode ser vista 

nas histórias analisadas. Podemos mencionar, ainda, a fidelidade de ambos ao 

relacionamento, principalmente no que se refere ao detetive. Nas duas oneshots, 

Sherlock não se interessa por ninguém além de John e, de certa maneira, dá o poder de 

escolha a ele. Watson, por sua vez, chega a ter outros relacionamentos, mas, a partir do 

momento em que escolhe ficar com Holmes, se mantém fiel a ele, mesmo que, no caso 

da primeira narrativa, o detetive não esteja mais com ele. Assim, apesar de nesta 

narrativa não podermos afirmar que John não vá se relacionar com outras pessoas – haja 

vista que a oneshot não tem uma continuação – fica evidente que o sentimento que o 

médico tem pelo detetive é mais forte e importante que qualquer sentimento que ele 

tenha por outro personagem. Por fim, podemos citar o final feliz, a consolidação do 

casamento por amor e a indicação do “juntos para sempre”, características do amor 

romântico burguês que permeiam a segunda narrativa.  

Considerando o que vimos no Capítulo 3 e a análise das representações do 

amor romântico nas oneshots selecionadas, não deixa de ser interessante refletir como 

este ainda aparece nas histórias que lemos. O amor romântico está localizado 

especificamente em um contexto histórico e sociocultural que teve como ápice de seu 

ideário a ascensão da burguesia. Atualmente, vários estudiosos, como Giddens (1993), 

Bauman (2004) e Costa (1999a; 1999b), apontam as contradições do amor romântico 

em nossa contemporaneidade, visto que as condições que o tornavam possível não 

encontram mais eco na realidade afetiva dos sujeitos modernos. Em uma época na qual 

frequentemente se discute o consumismo das relações amorosas e a condenação humana 

à incompletude e à irrealização amorosa, mesmo com o constante incentivo à satisfação 

sexual (BAUMAN, 2004), a análise das duas narrativas slash mostra como o ideário 

romântico ainda está imbricado em nosso imaginário e o quanto ainda nos sentimos 

atraídos pelas narrativas românticas, tendo em vista a popularidade dessas histórias, 
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ilustrada, nesse caso, pela quantidade de acessos e favoritações das fanfictions 

analisadas.  

Assim, considerando que a literatura é uma produção de conhecimentos sobre a 

realidade, conforme mencionei no Capítulo 4, podemos observar que, embora as 

representações apresentem um caráter subjetivo, elas também guardam um imaginário 

coletivo sobre o amor romântico, o qual continua forte até hoje e o qual é visto nas 

oneshots analisadas. Isso evidencia que, apesar de haver cada vez mais questionamentos 

acerca dos paradoxos causados pelos ideais românticos na contemporaneidade, este 

ainda convive, mesmo que não harmoniosamente, com as novas configurações 

amorosas, como os relacionamentos poliamorosos, abertos e mesmo homossexuais. 

Aqui, vale lembrar que, embora relacionamentos homoafetivos não sejam algo recente, 

o amor romântico é, em sua essência, um amor heterossexual, o que acaba refletindo na 

dinâmica dos personagens, mesmo que estes sejam homossexuais. Dessa maneira, não 

deixa de chamar atenção como, apesar de a fanfiction ser um gênero textual 

contemporâneo, o qual permite uma grande liberdade em termos de expressão artística, 

esta ainda reflita os mesmos anseios e ideais amorosos dos séculos XVIII e XIX. 

 Apesar de este estudo não ter o intento de analisar outras formas de amor mais 

condizentes com nossa atualidade, como os estudos citados anteriormente, e contrapô-

las ao ideário romântico, isso pode ser feito em estudos futuros, com o objetivo de tentar 

compreender as razões que fazem com que esse ideário continue tão forte na sociedade 

ocidental e reflita tanto na literatura quanto em outras mídias. Ademais, como 

observamos no decorrer deste trabalho, há um forte componente cultural que levou à 

construção desse ideário e o qual vem sendo questionado atualmente. Tendo isso em 

vista, ao analisarmos esses tipos de narrativas, é importante questionarmos de que 

maneira elas afetam nossa construção da realidade. Conforme afirma Costa (1999b), 

quando não realizamos o ideal imaginário do amor, tendemos a explicar a 

impossibilidade de atingi-lo culpando a nós mesmos, aos outros ou mesmo ao mundo, 

sem, todavia, contestar as regras comportamentais, sentimentais ou cognitivas que 

interiorizamos quando aprendemos a amar.  

Além disso, conforme mencionei anteriormente, o amor romântico é 

essencialmente um amor heterossexual, o que nos leva a questionar como os papéis de 

gênero são representados em narrativas slash e como o ideário romântico perpetua 

certos preconceitos e estereótipos masculinos e femininos que não condizem com nossa 

realidade atual, mas que continuam afetando a maneira como encaramos o mundo. 
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Desse modo, ao olharmos para essas narrativas, precisamos ter em mente que elas 

tratam de um ideal que dificilmente terá correspondência com nossa realidade afetiva 

contemporânea e que é importante também dar voz a outros tipos de narrativas, de 

maneira que estas também reflitam perspectivas que muitas vezes se encontram à 

margem também das narrativas mainstream, como a própria questão da diversidade de 

identidades de gêneros e de orientações sexuais. Assim, espero que este estudo 

contribua não apenas com o fomento de estudos acerca das fanfictions slash, os quais 

ainda são poucos no cenário nacional, mas também levante reflexões para futuros 

trabalhos sobre a maneira como elas podem ser usadas criticamente para pensar nossa 

realidade.
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