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RESUMO
A presente pesquisa objetiva verificar até que ponto as práticas realizadas na wiki TV Tropes
estão relacionadas a uma tradição de estudos que valoriza a desconstrução de obras e
exemplifica novas possibilidades de produção de conhecimento a partir de um modelo de
inteligência coletiva. Entende-se que a relevância deste trabalho é evidenciada na medida em
que o mesmo toma o TV Tropes como um exemplar que não só permite a visualização de uma
atividade de fãs ainda pouco estudada, como também destaca o vínculo da mesma com linhas
de estudos importantes para a narratologia. Em termos metodológicos, o trabalho é um estudo
qualitativo que possui a internet como local e instrumento de pesquisa. Tem-se como recorte as
análises dos colaboradores da wiki acerca da série de televisão Mr.Robot, e adota-se também
como método a pesquisa bibliográfica e a observação direta extensiva, realizada por meio de
um questionário. Ao final, conclui-se que o TV Tropes se edifica a partir de um conceito base
e princípios que se conectam a linhas de estudos que a primeira vista parecem muito distantes
do universo das wikis de fãs. Ademais, entende-se que a wiki exibe características que nos
permitem vislumbrar como a ideia de inteligência coletiva pode estar presente em suas
atividades.
Palavras-chave: TV Tropes. Wikis. Inteligência coletiva. Formalismo. Neoformalismo.

ABSTRACT
This research aims to verify the extension of practices carried out in the wiki TV Tropes are
related to a tradition of studies that values the deconstruction of the works and exemplifies new
possibilities of knowledge production from a collective intelligence model. It is understood that
the relevance of this work is evidenced by taking the TV Tropes as an example that not only
allows the visualization of a fan activity that still little studied, but also highlights the link of it
with lines of important studies for narratology. In terms of methodology, the work is a
qualitative study that has the internet as a place and a research tool. It was delimited onthe
analyzes of the collaborators of the wiki about the television series Mr.Robot, and adopts as
method the bibliographic research and the extensive direct observation, realized through one
questionnaire. In the end, it is concluded that the TV Tropes is built from one basic concept and
principles that connect to lines of studies that at first sight seem very distant from the universe
of fan wikis. In addition, it is understood that the wiki exhibits characteristics that allow us to
glimpse how the idea of collective intelligence can be present in their activities.
Keywords: TV Tropes. Wikis; Collective Intelligence. Formalism. Neoformalism.
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1 INTRODUÇÃO
Desde a pré-história, a vida humana parece permeada por uma pulsão por narrar. No
entretenimento, nas relações interpessoais e em praticamente todo cotidiano, histórias vão
sendo contadas e recontadas ainda que os participantes não estejam cientes disso. Por
conseguinte, é de se esperar que ao longo desse percurso nem tudo seja inovação. Tendências,
repetições e padrões vêm sendo identificados em estudos narratológicos desde os tempos de
Aristóteles. Seguindo essa linha, a wiki TV Tropes, criada em 2004, desponta como um
importante exemplo de como a narratologia tem alcançado os fãs de cultura pop no contexto do
ciberespaço. Essa iniciativa chama atenção não só enquanto prática de fãs, mas também por
contar com certa valorização de princípios recorrentes em linhas de estudos que também
operam a partir da desconstrução de obras.
Com base nisso, a presente investigação vinculada ao estudo de práticas participativas
e narratologia, se propõe a explorar os princípios que norteiam o funcionamento do TV Tropes.
Tal interesse surgiu à medida que a presente pesquisadora notou algumas semelhanças entre as
análises encontradas no site e algumas das temáticas estudadas durante a graduação em
Comunicação Social: Publicidade e Propaganda, e principalmente com as discussões realizadas
no contexto do Grupo de Estudos de Forma, Arte e Tecnologia (GEFAT), ativo como projeto
de extensão na Universidade Federal de Goiás desde 2016.
Nesse sentido, o presente trabalho busca responder até que ponto as práticas realizadas
na wiki TV Tropes estão relacionadas a uma tradição de estudos que valoriza a desconstrução
de obras (através de recursos como temas, tipos de personagens, formas, etc.) e servem como
exemplo da possibilidade de produção de conhecimento a partir de um modelo de inteligência
coletiva. Com isso, tem-se como objetivo geral analisar as normas, os procedimentos e as
noções que permeiam o TV Tropes, a fim de responder ao problema de pesquisa proposto.
Enquanto que como objetivos específicos propõe-se realizar revisão bibliográfica sobre os
tópicos envolvidos na questão-problema; identificar os princípios que norteiam as atividades
da wiki e observar como os participantes compreendem tais atividades.
Entende-se que a relevância deste trabalho concerne primeiramente aos campos de
estudos de fãs e narratologia, uma vez que mediante as discussões propostas, pretende-se
investigar o TV Tropes como um exemplar que não só permite a visualização de uma atividade
de fãs ainda pouco estudada, como também destaca o vínculo da mesma com linhas de estudos
importantes para a análise de narrativas. Nesse sentido, o presente trabalho se justifica na
medida em que busca pautar os limites dessa conexão de modo que se possa discutir suas
contribuições e singularidades.
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Nesse sentido, adota-se os estudos de cibercultura como ponto de partida para as
reflexões que aqui serão propostas. Tenciona-se aqui análise de perspectivas que vão além do
progresso tecnológico sem, no entanto, ignorar a importância do aparato técnico que dá suporte
a essas práticas. Ademais, entende-se que essas observações são indispensáveis para que se
possa compreender o cenário no qual se dá o desenvolvimento do objeto de estudo deste
trabalho. Em seguida, busca-se definir e caracterizar o conceito de inteligência coletiva, já que
o mesmo é parte fundamental da questão problema que se pretende responder. Na sequência
iremos definir o que são wikis, como elas surgiram e quais os princípios que marcam seu
funcionamento. Tenciona-se com essa explanação esclarecer o que faz do TV Tropes uma wiki,
já que esse fato é significativo para que possamos verificar o quanto de inteligência coletiva
pode ser identificado no objeto de estudo. Por fim, é importante considerar os estudos de fãs e
o que caracteriza um fandom, visto que o TV Tropes é um site produzido por fãs de uma
infinidade de objetos. Assim, tem-se que o capítulo inicial visa sobretudo contextualizar e
conceituar elementos importantes ao objeto que será melhor caracterizado ao longo do trabalho.
Na sequência, opta-se pela apresentação do TV Tropes, da estrutura que compõe a wiki
e do conceito de tropo. Entende-se que o site possui importantes características que devem ser
apresentadas para que se possa compreender como o mesmo funciona, quais são seus objetivos
e o que exatamente a wiki chama de tropos (tropes). Após apresentados esses elementos, o
trabalho realizará no capítulo seguinte uma análise tendo como recorte a página dedicada a série
Mr. Robot na wiki TV Tropes. Ainda no mesmo capítulo, são apresentados os aspectos
metodológicos que guiam a pesquisa e, na sequência, a análise da página selecionada e dos
dados coletados através de um questionário respondido por usuários brasileiros sobre a wiki.
Dentre as referências utilizadas ao longo do presente trabalho, destaca-se sobretudo
Pierre Lévy (2007; 2010) em suas considerações acerca da cibercultura e inteligência coletiva;
Jason Mittell (2010) com relação às wikis; Henry Jenkins (1992; 2009; 2013) e seus estudos de
fãs e Boris Eikhenbaum (1976) e Kristin Thompson (1988) acerca do formalismo e
neoformalismo, respectivamente. Por fim, a conclusão entende que o TV Tropes é construído
a partir de um conceito base (Tropo) e princípios (Tropos São Ferramentas) que se conectam a
linhas de estudos como o formalismo e o neoformalismo. Além disso, tem-se uma reflexão
acerca do que a wiki nos mostra enquanto inteligência coletiva e prática de fãs e, em última
instância, a respeito do potencial do trabalho construído no site.
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2 CIBERCULTURA: CONSIDERAÇÕES INICIAIS
No que concerne ao complexo quadro de transformações socioculturais que observamos
nas últimas décadas, nota-se que o mesmo se encontra inseparável do avanço das novas
tecnologias de informação e comunicação. Tal estrutura permite uma multiplicidade de fluxos
e processos mais coletivos de consumo e produção de conhecimento. A partir desse
entendimento, relacionamos a discussão proposta aos estudos de cibercultura, termo definido
pelo filósofo Pierre Lévy como um “conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas,
de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolveram juntamente com o
crescimento do ciberespaço” (LÉVY, 2010, p. 17). Como ponto de partida, adota-se uma breve
contextualização histórica a respeito do surgimento das inovações técnicas que marcam a era
atual, juntamente com as características presentes na cibercultura. Entretanto, destaca-se que a
compreensão dessas perspectivas deve levar em conta que a técnica é um ângulo de análise
indissociável dos fenômenos humanos (LÉVY, 2010). Por conseguinte, as progressões
tecnológicas aqui descritas não devem ser compreendidas como elementos autônomos. Tratamse, na verdade, de fatores condicionantes cujas marcas vão além da esfera tecnológica, afetando
indivíduos e sendo afetados por eles.
Iniciamos nossas considerações a partir do surgimento da primeira rede de
computadores, tendo em vista que dentre as inovações tecnológicas do século XX, o
desenvolvimento da internet constitui condição elementar para o surgimento do objeto de
pesquisa deste trabalho. A primeira rede que se tem notícia, começou a funcionar em 1° de
setembro de 1969. Tal rede, denominada ARPANET, era parte de um projeto desenvolvido pela
ARPA (Advanced Research Projects Agency), que visava integrar bases militares e centros de
pesquisa colaboradores do Departamento de Defesa norte-americano. Sua estrutura era
vinculada a universidades e em 1975 contava com cerca de dois mil usuários (BRIGGS;
BURKE, 2006). Entretanto, ainda naquela época era possível encontrar cientistas que
desassociavam a rede do seu princípio acadêmico e militar, utilizando a conexão para discutir
obras de ficção científica (CASTELLS, 1999).
As décadas seguintes foram marcadas por muitas transformações na ARPANET e pelo
surgimento de novas redes. O fato é que no final da década de 1980 já haviam alguns milhões
de usuários conectados em redes cooperativas ou mesmo comerciais, que adotavam protocolos
diferentes e incompatíveis (CASTELLS, 1999). Apenas na década seguinte adota-se os
protocolos da Internet como padrões, viabilizando a integração dessas redes. Nessa mesma
época, o Centre Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) liderado por Tim Berners-Lee
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disponibiliza gratuitamente o chamado World Wide Web (WWW) que permitia a organização
dos sites por informação, além de criar outros recursos importantes, como o HTML 1 e a
padronização de endereços por URL2 (CASTELLS, 1999). Tais fatos começavam a colaborar
para o desenvolvimento de uma versão mais visual e gráfica da internet. Essa tendência é
definitivamente materializada com o lançamento do Mosaic, primeiro programa para navegação
na internet, em 1993 (BRIGGS; BURKE, 2006). Desenvolvido por Marc Andreessen e Eric
Bina, o programa tornava possível o compartilhamento de imagens pela rede. Em seguida, os
seus criadores fundam a Netscape, responsável pelo lançamento de outros programas
importantes, como Netscape Navigator e o Mozilla. A principal concorrência nesse setor viria
com o Internet Explorer da Microsoft, dois anos após o lançamento do Mosaic. Prontamente,
esses programas começaram a atrair usuários e provedores esboçando a conjuntura que seria
cedida a interesses comerciais em 1995.
A partir desses acontecimentos, decorre a formação do ciberespaço como um novo
ambiente de socialização, comunicação e circulação de fluxos de informação e conhecimento.
O termo em questão tem a sua origem em Neuromancer, obra de ficção científica publicada por
William Gibson em 1984. No livro, o ciberespaço é apresentado como um vasto mundo virtual
no qual as interações se dão num plano alternativo a realidade física. A partir de Lévy, temos a
seguinte definição:

Eu defino o ciberespaço como o espaço de comunicação aberto pela
interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores.
Essa definição inclui o conjunto dos sistemas de comunicação eletrônicos (aí
incluídos os conjuntos de rede hertzianas e telefônicas clássicas), na medida
em que transmitem informações provenientes de fontes digitais ou destinadas
à digitalização. Insisto na codificação digital, pois ela condiciona o caráter
plástico, fluido, calculável com precisão e tratável em tempo real, hipertextual,
interativo e, resumindo, virtual da informação que é, parece-me, a marca
distintiva do ciberespaço (LÉVY, 2010, p. 94-95)

Para Lévy (2010), a compreensão das características que marcam o ciberespaço está
ligada ao entendimento da virtualização da informação. Para o autor, a palavra virtual é
comumente empregada em oposição ao real, ou seja, considera-se que algo deve ser sempre
real ou virtual, não admitindo que as duas qualidades possam estar presentes num elemento.
Entretanto, Lévy (2010) destaca que o virtual é real, embora não possamos fixá-lo em uma
localização espacial ou temporal. De tal modo, a cibercultura encontra-se ligada ao virtual de
1

Sigla para Hypertext Markup Language. Segundo Tim Berners-Lee (1989-1990), corresponde a uma linguagem
de marcação de hipertexto, padrão para a criação de páginas na Internet.
2
Sigla para Uniform Resource Locator. Segundo seus criadores Berners-Lee, Masinter e McCahill (1994), foram
criadas para identificar recursos na Internet através de um endereço.
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forma direta e indireta. O autor explica que diretamente há a digitalização da informação que
se aproxima da virtualização, na medida que as informações estão numa forma binária, que só
nos é acessível através de algum meio de exibição. Em outras palavras, pode-se dizer que a
informação embora não seja literalmente palpável, ainda é real. Ao passo que a perspectiva
indireta se dá através da virtualização de movimentos que não são informações. Esse viés
consiste em fatores como a economia, a sociedade e a cultura que são virtualizados no
ciberespaço. Entende-se que a partir do surgimento dessa configuração, tem-se o
desenvolvimento de uma infraestrutura que integra práticas comunicacionais globalizadas,
além de dispor de uma ampla capacidade de acumular, organizar e compartilhar informação.
Ademais, o ciberespaço viabiliza o desenvolvimento de certas práticas culturais e sociais que
dificilmente poderiam se desenvolver sem ele.
Segundo Castells (1999), tal conjuntura é assinalada por possuir a informação como
matéria-prima, se diferenciando das revoluções tecnológicas anteriores nas quais a informação
era para agir sobre a tecnologia. Para o autor, nessa revolução digital as tecnologias atuam sobre
a informação, de modo que sendo a informação corresponde a parte de toda a ação humana, os
novos processos tecnológicos passam a afetar a realidade de modo abrangente, mesmo que nem
todas as pessoas tenham acesso às técnicas e habilidades necessárias para integrar esse sistema.
Essas noções estão atreladas à ideia de rede, que de modo simplista pode ser definida como um
conjunto de nós interconectados (CASTELLS, 2003). Vale destacar, que embora seja possível
encontrar a formação de redes através de exemplos que antecedem o surgimento do ciberespaço,
é apenas com o advento do mesmo que a comunicação de muitos para muitos, se estabelece de
modo globalizado. Esse universo, possui a internet como ambiente principal, mas ainda conta
com redes independentes, mídias clássicas e outros canais virtualizados e associados a essa
formação (LÉVY, 2010). Essa perspectiva faz parte da noção de interconexão que tece a
humanidade como um imenso oceano sem fronteiras.
Nesse cenário, tem-se o desenvolvimento de condições que possibilitam a proliferação
de comunidades virtuais, termo introduzido por Howard Rheingold na obra The Virtual
Community de 1993. Segundo o autor “em uma comunidade virtual podemos ir diretamente
para o lugar onde nossos assuntos favoritos estão sendo discutidos, em seguida nos
familiarizarmos com pessoas que compartilham nossas paixões [..]” (RHEINGOLD, 2005, p.
11, tradução nossa3). Entende-se que essas comunidades se diferem daquelas da antropologia
clássica por não estarem limitadas a uma localização geográfica específica, embora isso não
3

In a virtual community we can go directly to the place where our favorite subjects are being discussed, then get
acquainted with people who share our passions [...].
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signifique que as comunidades virtuais não possuam os seus próprios endereços e locais de
encontro. A diferença é que esses locais que antes eram ruas, bairros ou cidades, agora são
páginas, fóruns, sites, redes sociais ou outros espaços digitais. Em outras palavras, pode-se dizer
que “o ciberespaço é efetivamente desterritorializante, mas essa dinâmica não existe sem novas
reterritorializações” (LÉMOS, 2006, p. 3).
A partir das redes, comunidades virtuais e outras estruturas socializantes que compõe o
ciberespaço, emerge o que Lévy (2010) considera um dos motores da cibercultura: a
Inteligência Coletiva. Segundo o autor, juntamente com a interconexão e a formação de
comunidades virtuais, a Inteligência Coletiva corresponde a um dos três princípios básicos da
cibercultura. A definição desse último termo, as suas implicações e outros aspectos relevantes
serão desenvolvidos no tópico a seguir.

2.1 Inteligência Coletiva
Tal como já foi introduzido no presente trabalho, as tecnologias por si só não
determinam o surgimento das novas práticas que compõem a cibercultura. Entretanto, esses
elementos fornecem um ambiente propício para o desenvolvimento dessas novas configurações
socioculturais. Com a inteligência coletiva, essa mesma perspectiva é identificada. Trata-se de
um tipo de organização que só é efetivamente possível a partir do surgimento da interconexão
mundial de computadores, mas que, no entanto, não deve ser visto como algo diretamente
determinado pelas técnicas que envolvem o ciberespaço. Segundo Lévy (2007), a inteligência
coletiva pode ser definida como:

[...] uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada,
coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das
competências. Acrescentemos à nossa definição este complemento
indispensável: a base e o objetivo da inteligência coletiva são o
reconhecimento e o enriquecimento mútuos das pessoas, e não o culto de
comunidades fetichizadas ou hipostasiadas. (LÉVY, 2007, p. 28-29)

Entende-se que há uma conjunção de saberes formada por todos que participam e
compõem a rede. Essa composição dá origem a inteligência coletiva através do princípio de que
embora ninguém possa saber tudo, todos sabem um pouco sobre alguma coisa. Desse modo, na
medida em que a internet possibilita o compartilhamento e o acúmulo desses saberes tem-se
uma formação global através das múltiplas inteligências que figuram essa composição. Nas
suas considerações acerca do tema, Lévy (2010) se apoia na palavra pharmakon que no grego
antigo significa ao mesmo tempo, veneno e remédio. Para o autor, a inteligência coletiva
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corresponde a um remédio para aqueles que conseguem se encontrar e tirar proveito do oceano
de informações formado a partir do desenvolvimento do ciberespaço, mas também um veneno
para aqueles que não possuem os recursos e conhecimentos necessários para participar
efetivamente dessa configuração. Lévy também destaca que devido à magnitude desse novo
ambiente, ninguém pode participar completamente desse sistema. Ainda assim, “devido a seu
aspecto participativo, socializante, descompartimentalizante, emancipador, a inteligência
coletiva proposta pela cibercultura constitui um dos melhores remédios para o ritmo
desestabilizante, por vezes excludente, da mutação técnica” (LÉVY, 2010, p. 30).
O avanço do que chamamos de inteligência coletiva possui a sua história de certo modo
interligada ao surgimento das comunidades virtuais. Um exemplo disso, consiste nos objetivos
e nas ideias que cercaram o surgimento dos sistemas que deram vida a essas comunidades. O
criador de um desses sistemas, Murray Turoff, já destacava em 1976 que:

[...] a melhor possibilidade de conferência computadorizada é fornecer um
modo para que grupos humanos exercitem a capacidade de “inteligência
coletiva”. O computador como um recurso que permite que um grupo humano
exiba inteligência coletiva é um conceito bastante novo. Em princípio, um
grupo, se bem-sucedido, exibiria uma inteligência mais alta que qualquer um
dos membros. (TUROFF, 1976 apud RHEINGOLD, 2005, p. 113, tradução
nossa4)

Turoff, responsável pela pesquisa que resultou no lançamento do EIES 5 (Electronic
Information Exchange System) em 1976, preocupava-se em estruturar as mensagens de texto
como diálogos a fim de fornecer melhores condições para a comunicação através das redes. Seu
sistema, era programado para coletar dados sobre as suas próprias operações, com o objetivo
de testar a hipótese de que um sistema semelhante a teleconferência poderia aumentar a eficácia
das comunidades de pesquisa (RHEINGOLD, 2005). Tais aspectos, já indicavam que os
sistemas que propiciaram o surgimento das primeiras comunidades virtuais possuíam objetivos
que parecem ir de encontro a uma ideia de produção coletiva de conhecimento. Nessa
perspectiva, o papel das novas tecnologias se afasta das hipóteses de substituição do homem
pela máquina, e se aproxima da ideia do compartilhamento de potencialidades individuais para
o desenvolvimento de coletivos inteligentes (LÉVY, 2007).
Uma outra noção importante consiste no espaço em que essas interações se dão. Já

4

[...] the ultimate possibility of computerized conferencing is to provide a way for human groups to exercise a
"collective intelligence" capability. The computer as a device to allow a human group to exhibit collective
intelligence is a rather new concept. In principle, a group, if successful, would exhibit an intelligence higher than
any member.
5
Um sistema de conferência online que permitia comunicação em tempo real e assíncrona (RHEINGOLD, 2005).
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tratamos aqui nesse texto acerca de termos como ciberespaço e a ideia de reterritorialização de
comunidades virtuais, entretanto, é importante mencionar o que Lévy (2007) chama de Espaço
do Saber. O autor considera que há quatro espaços antropológicos, sendo eles: a Terra, o
Território, o Espaço das Mercadorias e o Espaço do Saber. Tratam-se de mundos vivos,
indissociáveis do fator humano e com estruturas próprias. A Terra é o primeiro espaço ocupado
pela humanidade, corresponde a um mundo de significações que se desenvolve na linguagem,
na técnica, na cultura e possui velocidade superior a da vida animal. O Território impõe uma
velocidade perceptível no nível do indivíduo, mas ainda assim é marcado pela lentidão. Tratase de um espaço que adiciona fronteiras ao que era anteriormente um único ambiente para a
humanidade nômade. O Espaço das Mercadorias é um mundo veloz que atravessa as fronteiras.
É um espaço flutuante, autônomo em relação ao território e que vai além da economia. Ao passo
que o Espaço do Saber é um mundo virtual, um não lugar onde o conhecimento, não apenas
científico, se desenvolve. O Espaço do Saber interessa ao presente trabalho devido ao fato de
que sua formação conta com os coletivos inteligentes para tornar a informação navegável. Podese dizer que a dinâmica exercida pelos grupos que compõem o ciberespaço não apenas produz
informação, mas também trabalha na organização e na validação dessas ideias. Esse tipo de
agenciamento depende tanto de recursos técnicos, como principalmente de recursos humanos.
Além disso, em um coletivo inteligente é preciso que a comunidade assuma um papel
de negociadora permanente (LÉVY, 2007). Na medida em que nada é fixo nessas organizações,
é preciso que as dinâmicas dos grupos sejam capazes de organizar e negociar ordem, linguagens
e os papéis daqueles que integram o grupo. Deve-se considerar que a arquitetura da rede é desde
o seu princípio descentralizada, de modo que em grupos nos quais os princípios de inteligência
coletiva não estão fortemente associados, há uma tendência muito maior de dispersão.
Outro autor que discute a ideia de uma inteligência coletiva é Henry Jenkins (2009) nos
seus estudos sobre fãs e cultura da convergência, termo cunhado pelo autor para se referir a
atual configuração midiática na qual o cruzamento de mídias contemporâneas e tradicionais
resulta em uma nova organização cultural. Segundo o autor “a inteligência coletiva refere-se a
essa capacidade das comunidades virtuais de alavancar a expertise combinada de seus membros”
(JENKINS, 2009, p. 20). Além disso, em suas reflexões Jenkins demonstra algumas das
transformações trazidas pela emergência da cibercultura através do embate das ideias de Lévy,
acerca da inteligência coletiva, juntamente com as ideias de Peter Walsh, a respeito do
paradigma do expert.
Essa noção proposta por Walsh chama atenção para o fato de que as ideias tradicionais
acerca de uma expertise estão sendo desfeitas ou no mínimo transformadas a partir dos
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processos de trocas de ideias mais abertos que encontramos no ciberespaço. De tal modo, temse que enquanto o paradigma do expert tradicional exige um objeto de conhecimento limitado
para que o indivíduo possa dominar, as questões desenvolvidas em torno de uma inteligência
coletiva são ilimitadas e diversas; no que se refere a expertise entende-se que há quem saiba e
quem não saiba alguma coisa, já em uma inteligência coletiva, todos sabem alguma coisa; para
o expert há regras claras de como se acessar a informação, para uma inteligência coletiva a falta
de regras constitui um dos seus pontos mais fortes e mais fracos; experts tradicionais possuem
muitas vezes educação formal no assunto em questão e algum tipo de instituição que atesta o
seu domínio sobre aquele objeto, em uma inteligência coletiva os especialistas emergem a partir
de experiências que não precisam necessariamente vir de uma educação formal. Nesse sentido,
os saberes em uma inteligência coletiva podem ser articulados de maneira diferenciada,
desenhando sistemas mais comunitários e amplos.
Ademais, Jenkins destaca que “o que consolida uma inteligência coletiva não é a posse
do conhecimento – que é relativamente estática –, mas o processo social de aquisição do
conhecimento – que é dinâmico e participativo –, continuamente testando e reafirmando os
laços sociais do grupo social” (JENKINS, 2009, p. 88). De tal modo, depreende-se que a
inteligência coletiva corresponde a um processo ativo que se dá nas operações realizadas pelos
coletivos. Tais processos, costumam contar com regras e procedimentos definidos para
organizar as atividades realizadas no grupo. Há um consenso básico que regula essas
organizações através de algum objetivo em comum para tornar a união possível e vantajosa.
Assim, a busca pelos bens coletivos de um grupo é de certo modo uma busca pelos elementos
que ligam indivíduos isolados a uma comunidade (RHEINGOLD, 2005).
Entretanto, o coletivo inteligente que esse trabalho se propõe a analisar depende não só
da capacidade de organização de seus membros e da articulação dos conhecimentos que cada
um dos integrantes possui. Para que a inteligência coletiva possa emergir de fato no TV Tropes
é preciso que o espaço no qual essas interações se dão possuam os recursos necessários para
organizar e estruturar a produção daquele grupo. Desse modo, destaca-se aqui a relevância de
compreender como se deu o surgimento das wikis e das ferramentas que lhe dão suporte. Isto
posto, tais assuntos serão desenvolvidos no tópico a seguir.

2.2 Wikis
O termo wiki advém da palavra wikiwiki que no idioma havaiano significa “rápido,
veloz”. Trata-se de um site no qual os usuários podem modificar não só seu conteúdo, como
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também sua estrutura. Seu funcionamento se dá a partir de um sistema que define o nível de
controle que diferentes categorias de usuários possuem. Esse nível de controle, também
chamado de leveis de acesso, é o que define quem pode editar, adicionar ou mesmo remover
material de uma página. Outra característica marcante é que todo o conteúdo criado não é
atribuído a um responsável, embora internamente em algumas wikis seja possível a
identificação de editores que alteraram determinado conteúdo. Para editar tudo que um usuário
precisa ter é uma conta e noções básicas do estilo de edição adotado pela wiki.
Esse tipo de site foi criado por Ward Cunningham, responsável pelo lançamento da
WikiWikiWeb em 1995. A wiki em questão tinha como objetivo possibilitar a troca de
informações sem que os usuários precisassem esperar que um responsável atualizasse a página
com o conteúdo produzido pela comunidade. Segundo seu criador, em um nível funcional uma
wiki pode ser sumarizada pelos seguintes elementos:

Uma wiki convida todos os usuários a editar qualquer página ou criar novas
páginas no site da wiki, usando apenas um navegador simples, sem nenhum
complemento extra. Wiki promove associações significativas de tópicos entre
diferentes páginas, tornando a criação de links quase intuitivamente fácil e
mostrando se a página de destino pretendida existe ou não. Uma wiki não é um
site cuidadosamente criado para visitantes casuais. Em vez disso, procura
envolver o visitante em um processo contínuo de criação e colaboração que
muda constantemente o panorama do site. (LEUF; CUNNINGHAM, 2001, p.
16, tradução nossa6)

O sistema criado por Cunningham além de efetivo para a criação colaborativa, conta
com a flexibilidade necessária para dar suporte a sites com os mais diversos objetivos. Ademais,
a compreensão dessa estrutura e sua lógica de funcionamento está interligada com a noção de
hipertexto. De modo simplificado, podemos dizer que o hipertexto é um texto que contém links
para outros textos. Entretanto, a lógica hipertextual vai além dessa definição. Entende-se que o
hipertexto exemplifica parte das características descentralizantes da internet. É um tipo de
produção que não é obrigatoriamente linear e ainda pode incluir vídeos, imagens, sons, gráficos,
etc 7 . Segundo o World Wide Web Consortium 8 (W3C) o termo hipertexto foi usado pela
6

[...] A Wiki invites all users to edit any page or to create new pages within the wiki Web site, using only a plainvanilla Web browser without any extra add-ons. Wiki promotes meaningful topic associations between different
pages by making page link creation almost intuitively easy and by showing whether an intended target page
exists or not. A wiki is not a carefully crafted site for casual visitors. Instead, it seeks to involve the visitor in an
ongoing process of creation and collaboration that constantly changes the Web site landscape.
7
O tipo de hipertexto que não é formado apenas de conteúdo textual é também chamado de hipermídia, termo
criado por Ted Nelson.
8
O W3C é uma comunidade internacional na qual membros de diversas organizações do mundo trabalham para
desenvolver novos padrões da web. Além disso, o grupo disponibiliza para livre acesso diversos documentos
que organizam a história do desenvolvimento da internet. A equipe conta com a liderança do inventor do World
Wide Web, Tim Berners-Lee.
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primeira vez em 1965 por Ted Nelson. Os princípios desse tipo de texto foram inclusive
aplicados por Tim Berners-Lee na produção do projeto para o World Wide Web. No documento
que detalha a proposta de criação da Web, Berners-Lee explica que o “hipertexto é uma maneira
de linkar e acessar vários tipos de informação como uma rede de nós na qual o usuário pode
navegar à vontade” (BERNERS-LEE, 1990, s/p, tradução nossa9).
Assim, as wikis são organizadas como um conjunto de hipertextos, no qual os
colaboradores organizam as informações utilizando hyperlinks para conectar um texto ao outro.
Além disso, Cunningham (2001) destaca que nesse tipo de site não há a noção de links
quebrados. Em uma wiki, um hyperlink inativo é, na verdade um convite a adição de conteúdo.
Não por acaso, esse tipo de situação é visualmente marcada com cores, que indicam de antemão
se os hyperlinks adicionados em uma página estão ativos ou se correspondem à página ainda
sem conteúdo.
Do ponto de vista técnico, a escrita do conteúdo de uma wiki é feita com o uso de alguma
linguagem de marcação simplificada. Geralmente, os próprios criadores de wikis já
disponibilizam páginas que explicam como alterar e adicionar conteúdo, além de modelos e
definições de estilo que visam uma padronização. De tal modo, embora as wikis possuam áreas
de edição em HTML e CSS, os usuários não precisam ser especialistas nessas linguagens de
programação, já que o processo de adição de conteúdo é descomplicado. Além disso, as versões
anteriores de uma página seguem sempre disponíveis, o que garante que o conteúdo não se
perca com o passar do tempo e usuários novatos verifiquem como usuários mais experientes
fizeram suas modificações nas páginas.
Para mais, há também outros princípios importantes que se julga válido considerar em
relação às wikis. Tais princípios, identificados pelo pesquisador norte-americano Jason Mittell
(2010), consistem em: liberdade, transparência, fluidez, emergência, inteligência coletiva e
anonimato relativo. Mittell identifica esses princípios através da atual maior wiki do mundo, a
Wikipédia. Entretanto, o autor ressalta que tais fatores são válidos para a maioria das wikis.
No que se refere à liberdade, Mittell (2010) entende que se tratando de um software ou
sistema há dois importantes significados nesse sentido: a ausência de custos e abertura de acesso.
Esses dois fatores são significativos e podem ser percebidos através de aspectos como a
ausência de cobranças aos usuários; a possibilidade de uso sem a necessidade de aplicativos
pagos ou complexos; e em suma tudo aquilo que torna a wiki auto governável e intrinsecamente
ligada a participação dos membros que integram sua comunidade. Além disso, é importante
9

HyperText is a way to link and access information of various kinds as a web of nodes in which the user can
browse at will.
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para as wikis que todo o conteúdo produzido pertença à coletividade. Mittell (2010) ressalta que
nem todas as wikis seguem o padrão de abertura completa identificado por ele nas práticas da
Wikipédia. No entanto, ainda assim a liberdade constitui um princípio importante para várias
das wikis existentes.
Conectado à liberdade, a transparência está presente no que tange o próprio processo de
produção que acontece nas wikis. Enquanto que na maioria dos sites os usuários só enxergam a
versão gráfica finalizada do conteúdo, nas wikis os participantes integram e visualizam o
processo de produção. Mittell (2010) explica que nas wikis que se baseiam no sistema
Mediawiki e em muitos outros similares, toda página conta com as abas Histórico e Discussão.
Em Histórico o usuário pode visualizar todas as edições individuais feitas na página em questão,
acompanhando quem adicionou o conteúdo e como a produção evoluiu. Enquanto que em
Discussão há uma conversa sobre a página na qual os editores decidem sobre possíveis
categorias, negociam edições controversas e realizam outras considerações sobre o material
produzido. De tal modo, ficam registradas as evidências de como aquele site funciona e como
se deu o processo de criação que dá forma para aquela wiki. O autor destaca que dessa maneira
as páginas nas wikis são então vistas como parte de um processo de criação, em vez de um
produto final. Além disso, podemos ver uma extensão desse princípio na medida em que muitas
wikis disponibilizam também a codificação que deu origem as páginas que ali existem,
oferecendo ao colaborador a possibilidade de visualizar boa parte das engrenagens que fazem
aquele sistema funcionar.
A fluidez pode ser percebida através dos processos de revisão de conteúdo que ocorrem
abertamente. Entende-se que as wikis nunca são fixas ou estáticas, se trata sempre de um
processo fluido no qual editores estão frequentemente se reunindo para discutir as entradas que
preenchem o site. Mittell (2010) ressalta que todo site passa por um intenso processo de redação,
revisão, edição e formatação, entretanto, como esse processo não é visto pelo público as páginas
são apresentadas como produtos finalizados e fixos. Nas wikis, uma página nunca é um produto
final, tudo pode ser constantemente atualizado, mesclado ou mesmo excluído. De tal modo, a
transparência encontrada em uma wiki acaba revelando também a perspectiva fluida que
permeia aquele ambiente.
Em relação à emergência, Mittell (2010) destaca que as páginas de uma wiki
exemplificam uma importante tendência da cultura participativa, termo que será melhor
desenvolvido nos tópicos subsequentes deste trabalho. Trata-se da exemplificação de uma
cultura emergente, ou seja, ao invés de planejada de cima para baixo, se refere a uma cultura
que se auto organiza ilustrando um fenômeno que se dá de baixo para cima. O autor destaca,
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que para aqueles que nunca editaram páginas de uma wiki pode ser difícil compreender como
aquele processo se dá de modo não caótico. Além disso, Mittell (2010) ressalta que muitas das
páginas parecem ter sido planejadas e criadas por especialistas no assunto em questão, não por
amadores. De tal maneira, é possível perceber que organizando seu trabalho coletivamente, as
wikis se edificam como exemplo daquilo que Steven Johnson10 (2003) chamou de emergência.
Na prática, esse tipo de organização conta com divisão de funções, organização de metas,
categorização de conteúdo e outras diretrizes que visam informar a comunidade acerca do que
faz uma boa página. A partir disso, os editores, de acordo com suas preferências pessoais,
podem assumir diferentes trabalhos. Sendo assim, cada membro, em sua respectiva função,
acaba encontrando um meio de contribuir com a complexa organização do todo.
Além disso, Mittell (2010) entende que as wikis se encaixam no conceito de inteligência
coletiva, uma vez que as contribuições dos participantes figuram um quadro no qual a soma
supera o conhecimento e as habilidades de qualquer integrante individualmente. Considera-se
que todos podem contribuir de alguma forma, valorizando a existência de múltiplos saberes e
impulsionando a união deles. Ademais, as wikis não dependem constantemente de autoridades
administrativas, fator que faz com que a produção seja mais independente do que na maior parte
dos sites. Para tal, as wikis contam com o apoio de ferramentas que viabilizam os processos de
trocas e construções coletivas, de modo que, cada site apresenta seu próprio conjunto de
recursos que possibilitam seu funcionamento enquanto modelo de inteligência coletiva.
O acúmulo dos princípios já descritos resulta no que Mittell (2010) chamou de
anonimato relativo. Diferente da maioria dos materiais de pesquisa, os conteúdos das wikis não
são atribuídos a autores específicos. Embora na guia Histórico, na maioria das wikis, seja
possível visualizar quem fez o quê, essa atribuição é apenas para um apelido ou pseudônimo
que identifica o perfil do autor. Ainda assim, esse perfil dificilmente inclui muitos detalhes
acerca da identidade ou formação do usuário. Mittell (2010) destaca que esse fator faz com que
as páginas sejam julgadas por sua qualidade e não pelas credenciais de quem as escreveu. Além
disso, uma página conta também com diversos colaboradores cujas ações tornam a escrita
coletiva mais valorizada do que a autoria única.
Esses seis princípios – liberdade, transparência, fluidez, emergência, inteligência
coletiva e anonimato relativo – embora não sejam facilmente identificados pelos usuários

10

Steven Johnson analisa a dinâmica que se desenvolve nos grupos estabelecidos sem o apoio de instruções
superiores na obra Emergência: a dinâmica de rede em formigas, cérebros, cidades e softwares. O autor
identifica esses sistemas como emergentes e investiga a complexidade presente nos múltiplos agentes que
compõem esses grupos.
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comuns, assinalam a maioria das wikis. Vale ressaltar, que ao observar esses aspectos na
Wikipédia, Mittell (2010) possui como foco elementos que indicam seus princípios enquanto
wiki e não como enciclopédia. Ademais, o entendimento dessa wiki em especial é essencial já
que “[...] a Wikipédia se tornou tão bem conhecida, que chega a definir o que é uma wiki na
imaginação popular” (MITTELL, 2010, s/p, tradução nossa11).
Com base nas características e princípios considerados até aqui, entendemos que tal
como evidenciado por Leuf e Cunningham (2001) é possível notar a presença de uma cultura
de wiki. Tal concepção, se apoia na ideia de que em uma wiki descobrimos um senso de
crescimento comunitário que se expressa através da produção coletiva de conteúdo. Para os
autores, os participantes de uma wiki encontram algo particularmente valioso nas práticas
desenvolvidas ali. Com isso a comunidade cresce compartilhando vocabulário, dividindo
memórias e evoluindo juntamente com a sua produção.
Esse tipo de site, apesar de estar disponível para uma ampla gama de usos, nos últimos
anos tem se destacado especialmente enquanto local produtivo para grupos de fãs (MITTELL,
2010). Esses grupos, se dedicam a catalogar, analisar e reunir o maior número de informações
possível sobre seus objetos de afeto. Tal tipo de wiki carrega certas particularidades e consiste
na categoria que melhor engloba nosso objeto de pesquisa, TV Tropes. Isto posto, entendemos
que antes de desenvolver adequadamente como se dá o funcionamento desse tipo de wiki, é
preciso realizar algumas considerações acerca dos fãs e as práticas que permeiam os fandoms.
Tais considerações, serão feitas no tópico a seguir, juntamente com as observações a serem
destacadas quanto as wikis de fãs.

2.3 Fandom e wikis de fãs
No que se refere as recentes transformações nas fronteiras entre produção e recepção,
entende-se que parte dessas alterações, envolve principalmente a ascensão de alguns segmentos
do público que se destacam por suas práticas participativas, seu engajamento diferenciado e em
suma, sua dedicação para com seus respectivos objetos de afeto. Tais segmentos, ficaram
popularmente conhecidos como fandom e seguem se destacando tanto no cenário
mercadológico, como em pesquisas acadêmicas. O termo em questão vem do inglês ‘fan’ (fã)
+ ‘kingdom’ (reino), em tradução livre simplesmente reino de fã. A fim de compreender melhor
esse tipo de público e suas práticas, tendo como ênfase as wikis de fãs, tomamos como
referência especialmente os estudos de Henry Jenkins (1992; 2009; 2013) e prosseguimos com
11

Wikipedia has become so well-known, it has come to define what a wiki is in the popular imagination.

25

os estudos de Jason Mittell (2010) em relação as wikis de fãs.
O termo fã advém de fan, palavra da língua inglesa que por sua vez tem origem no latim
fanaticus. Segundo Jenkins (1992), o significado original em latim estava ligado a ideia de
devoção aos deuses, mas logo acabou adquirindo conotações negativas. Na medida que o termo
evoluiu, fanatic tornou-se referência para qualquer tipo de adoração excessiva e muitas vezes
relacionada a ideia de loucura. Jenkins (1992) destaca que a forma abreviada fan foi usada pela
primeira vez no século XIX e nunca escapou completamente das conotações envolvendo
excesso, loucura, falsa crença ou dedicação exagerada. Contemporaneamente, essa visão
ganhou força com as representações do fã extremista encontradas especialmente na televisão,
no cinema e na literatura.12
Antes de nos concentrarmos nas práticas realizadas por esses grupos, é importante
considerarmos também um breve histórico a respeito do desenvolvimento das pesquisas sobre
o assunto. No que se refere aos estudos de fãs, entendemos que esses se estabelecem a partir do
avanço dos chamados Estudos Culturais. Nessa linha, destacamos os Estudos Culturais
Britânicos, que segundo Escosteguy (1998) surgem através do Center for Contemporary
Cultural Studies (CCCS) fundado por Richard Hoggart em 1964. As bases desse tipo de estudo
são estabelecidas a partir de três textos: The uses of literacy (1957) de Richard Hoggart, Culture
and society (1958) de Raymond Williams e The making of the english working-class (1963) de
E. P. Thompson. Evidencia-se o texto de Richard Hoggart “na medida em que seu foco de
atenção recai sobre materiais culturais, antes desprezados, da cultura popular e dos mass media,
através de metodologia qualitativa” (ESCOSTEGUY, 1998, p. 88).
O trabalho de Hoggart é importante para os estudos de fãs por trazer à tona a perspectiva
de que também há resistência na audiência popular, e não apenas submissão como se dizia
anteriormente. Essas ideias começaram a se espalhar e deram origem a diversas linhas de
pesquisa em um processo de internacionalização dos estudos culturais. Segundo Escosteguy
(1998), esses estudos ganharam novos contornos entre o final da década de 1970 e o início da
década de 1980, a partir da influência de teóricos franceses como Michel De Certeau, Michel
Foucault, Pierre Bourdieu e outros.
Para o presente trabalho, é importante ressaltar especialmente as ideias de Michel De
Certeau, já que elas irão influenciar diretamente as discussões de Henry Jenkins, um dos
principais responsáveis pelo avanço dos estudos de fãs. Jenkins (1992) explica que Michel de
Certeau (1984) caracteriza um processo de leitura ativa como poaching que em língua inglesa
12

Destacam-se nessa linha Fade to Black, filme de 1980; The Fan, filme de 1981; Misery, romance publicado por
Stephen King em 1987 e adaptado para o cinema em 1990, dentre outros.
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pode ser entendido como a prática de caçar nas terras de alguém sem a sua permissão. A
analogia de Certeau (1984) era usada para caracterizar a relação entre leitores e escritores que
travam uma luta contínua pela posse e o controle do texto. Na obra Textual Poachers13, Jenkins
(1992) destaca que Michel De Certeau entende a linguagem como um domínio emblemático do
poder social exercido pelas classes dominantes, de modo que, os participantes ainda na infância
são ensinados a consumir as narrativas de modo passivo, sem deixar suas marcas ali. Desse
modo, o texto se torna uma arma cultural na qual as instituições sancionam as interpretações
corretas, criando barreiras para a voz do leitor. A partir disso, o foco de Certeau (1984) se
direciona rumo a teorização das táticas populares de resistência, ou seja, o modo pelo qual os
leitores tentam escapar do controle institucional invadindo os textos que consomem. Além disso,
é importante esclarecer que as atividades iniciais desses grupos advêm de períodos nos quais a
formação dessas comunidades ainda não contava com o auxílio das ferramentas digitais,

[...] o fandom de Star Trek, que data do final dos anos de 1960, é talvez o mais
conhecido dos fandoms de ficção científica. Associações de fandom para os
entusiastas de Sherlock Holmes começaram a surgir em meados da década de
1930, e o fandom de Jane Austen pode traçar suas raízes desde a produção de
fanzines não-profissionais, baseadas nas personagens de Austen, publicadas
nas décadas de 1920 e 1930 (Lynch 2005). (SAURO, 2014, p. 242, tradução
nossa14).

Nesse sentido, embora a existência de comunidades de fãs não fosse nenhuma novidade,
quando Jenkins escreveu Textual Poachers (1992) as práticas desses grupos ainda eram
frequentemente limitadas apenas a convenções e grupos pequenos (GRAY et al., 2007). Em
seu estudo, Jenkins (1992) tem como interesse entusiastas de mídias como o cinema e a
televisão, e relaciona a história da popularização dos fandoms a uma série de esforços de fãs
que visavam influenciar as decisões sobre a programação televisiva norte-americana. A maior
parte dessas tentativas não obteve êxito, mas foram importantes para a conquista dos papéis
mais ativos que esses grupos desejavam.
Ainda tendo como foco Textual Poachers, é também importante destacar que para
Jenkins (1992) a cultura de fãs possui pelo menos cinco dimensões que as diferencia de outras
subculturas. Essas dimensões, embora distintas, muitas vezes estão interconectadas e podem

13

No Brasil, a publicação Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture de Henry Jenkins foi
traduzida como Invasores do Texto: Fãs e Cultura Participativa.
14
[...] the Star Trek fandom, which dates back to the late 1960s, is perhaps the best known of the science fiction
fandoms. Fandom societies for Sherlock Holmes enthusiasts (e.g. the Baker Street Irregulars) began to emerge
in the mid-1930s, and the Jane Austen fandom can trace its roots as far back as the production of non-professional
fan publications (fanzines) based on Austen’s characters published in the 1920s and 1930s (Lynch 2005).
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ser caracterizadas por “[...] sua relação com um modo particular de recepção; seu papel em
encorajar o ativismo do espectador; sua função como uma comunidade interpretativa; suas
tradições particulares de produção cultural; seu status como uma comunidade social alternativa”
(JENKINS, 1992, p. 2, tradução nossa 15 ). Essas dimensões, tornam os fãs capazes de se
organizem em torno de objetivos específicos, muitas vezes em estruturas complexas.
Gradualmente, o cenário foi sendo transformado com o avanço das novas tecnologias
de informação e comunicação. Esses grupos que já se destacavam por abraçar não apenas um
único texto ou gênero, ganharam possibilidades multiculturais e novos pontos de encontro com
o advento do ciberespaço. Em suas reflexões acerca das comunidades virtuais, Howard
Rheingold traz uma perspectiva importante para a formação dos fandoms online:

[...] você não pode simplesmente pegar um telefone e pedir para ser conectado
com alguém que queira falar sobre arte islâmica ou vinho californiano, ou
alguém com uma filha de três anos ou com um Hudson de quarenta anos; no
entanto, você pode participar de uma conferência computadorizada sobre
qualquer um desses tópicos e depois abrir uma correspondência pública ou
privada com as pessoas anteriormente desconhecidas que encontrar lá. Suas
chances de fazer amigos são ampliadas por ordens de grandeza acima dos
métodos antigos de encontrar um grupo de pares. (RHEINGOLD, 2005, p. 1112, tradução nossa16).

Dessa maneira, com a rede surge espaços de trocas e interações a partir de temas em
comum. Além disso, entende-se que a internet não apenas facilita o encontro de indivíduos que
compartilham os mesmos interesses, mas também viabiliza a divulgação e a organização de
grupos com interesses que não são populares o bastante para os grandes espaços de mídia.
Indo rumo às novas configurações que surgem com o avanço da era digital, devemos
também considerar o que Jenkins (2009) chama de cultura da convergência. Segundo o autor,
esse termo se refere “ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, à
cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos
dos meios de comunicação [...]” (JENKINS, 2009, p. 29). Tal perspectiva, se alinha a visão de
Pierre Lévy que considera a tecnologia um fator condicionante, e não agente responsável pelas
transformações que ocorrem com o surgimento do ciberespaço. Desse modo, Jenkins (2009)

15

[...] its relationship to a particular mode of reception; its role in encouraging viewer activism; its function as an
interpretive community; its particular traditions of cultural production; its status as an alternative social
community.
16
[...] you can't simply pick up a phone and ask to be connected with someone who wants to talk about Islamic art
or California wine, or someone with a three-year-old daughter or a forty-year-old Hudson; you can, however,
join a computer conference on any of those topics, then open a public or private correspondence with the
previously unknown people you find there. Your chances of making friends are magnified by orders of magnitude
over the old methods of finding a peer group.
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considera que a convergência deve ser vista especialmente por um viés cultural, considerando
os indivíduos e as práticas que emergem nessa conjuntura, uma vez que, a convergência ocorre
dentro dos cérebros de consumidores individuais e em suas interações sociais com outros. A
partir desse entendimento, Henry Jenkins (2009) retoma o termo cultura participativa, cunhado
pelo autor em Textual Poachers para descrever as interações e produções de comunidades de
fãs, diferenciando-as de outras formas de recepção. Ademais, o autor considera que há uma
dissolução das tradicionais fronteiras entre produtores e consumidores, de modo que no
contexto da convergência todos passam a atuar como participantes envolvidos em um constante
processo de trocas e negociações.
Essas ideias foram atualizadas pelo autor na obra Spreadable Media: Creating Value
and Meaning in a Networked Culture, publicada no Brasil como Cultura da Conexão, na qual
se analisa o atual paradigma híbrido e emergente em que os materiais são espalhados de forma
mais participativa pelas diversas subculturas envolvidas. Entende-se que spreadability se refere
aos recursos técnicos que facilitam mais a circulação de alguns conteúdos, do que outros; os
atributos de um texto que tornam ele mais apelativo para que a comunidade compartilhe; as
estruturas econômicas que servem de apoio ou obstáculo para tal circulação e ainda as redes
que conectam as pessoas envolvidas em tal conjuntura (JENKINS, GREEN, FORD, 2013).
Ademais, a obra destaca que o termo cultura participativa, evoluiu em direção a noções mais
amplas acerca dos papéis que os fandoms interpretam no contexto de circulação midiática atual.
Prontamente, as contribuições de Jenkins não só abriram espaço para o ingresso de
muitos teóricos na linha dos estudos de fãs, mas também tornaram essas pesquisas um pouco
menos desvalorizadas dentro do campo dos estudos culturais. No presente trabalho, embora
tenhamos ressaltado as análises de Jenkins por acompanharem diversos estágios das
transformações midiáticas que ocorreram com o avanço da cibercultura, vale ainda destacar que,
em geral “a análise acadêmica de fãs tem destacado frequentemente duas dimensões:
criatividade e coletividade. Essas características do fandom por sua vez, parecem definir as
práticas de fãs para além de outras de audiências menos unidas e produtivas” (SANDVOSS,
KEARNS, 2014, p.91, tradução nossa17). Além disso, entende-se que a cultura de fã possui
diferentes níveis de organização e engajamento. “Por exemplo, muitos fãs casuais podem visitar
uma wiki, e alguns podem até adicionar material, e assim, criar conteúdo de usuário, mas ainda
é necessário alguém mais dedicado para fornecer o espaço no servidor, manter a wiki, e

17

The academic analysis of fans has frequently foregrounded two dimensions: creativity and collectivity. These
characteristics of fandom in turn appear to set the practices of fans apart from other less productive and tightly
knit audience groups
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assegurar sua continuidade” (BUSSE, GRAY, 2011, p. 432, tradução nossa18). De tal modo, os
estudos tendem a apresentar grandes variações de acordo com o nível de dedicação e outras
especificidades do público e viés analisado.
Tendo em vista a natureza do objeto de análise do presente trabalho, entendemos que
dentre as muitas práticas de fãs, aquelas que envolvem o uso de wikis devem ser ressaltadas.
Desse modo, destacamos que segundo Jason Mittell (2010) é essencial compreender o que
difere uma wiki de fã de outros tipos de wikis:

Embora não seja um limite firme, podemos entender melhor a cultura de fãs
como existente principalmente em relação a outro objeto cultural externo, seja
um filme, uma equipe esportiva ou uma banda. Outras formações subculturais
podem se unir em torno de uma prática (como um grupo de tricô) ou um
conjunto de crenças (como um grupo de discussão bíblica), mas os grupos de
fãs se definem como primariamente conectados ao objeto do seu fandom. Essa
pode ser uma distinção escorregadia, já que provavelmente não
consideraríamos um clube de livros de interesse geral como parte da cultura de
fãs, mas um grupo de leitura voltado para a série Harry Potter seria. O aspectochave para a cultura de fãs é que os participantes têm um envolvimento afetivo
com uma forma cultural compartilhada, dedicando seu tempo, dinheiro e
energias criativas para explorar esse relacionamento. (MITTELL, 2010, s/p,
tradução nossa19)

A partir desse entendimento, Mittell (2010) explica que as wikis de fãs estão vinculadas
aos objetos do fandom, e podem ser organizadas de acordo com o tipo de atividade exercida.
Em geral, todas as wikis de fãs podem ser consideradas paratextos, ou seja, trabalhos culturais
independentes que existem em relação a outros textos. O autor exemplifica que um filme pode
ter vários paratextos criados oficialmente (trailers, comerciais, brinquedos, jogos, etc.).
Enquanto que os fãs, engajados nas atividades de seu fandom, tendem a criar seus próprios
paratextos não licenciados e distribuídos gratuitamente. A partir disso, Mittell (2010) organiza
as wikis de fãs de acordo com seus princípios particulares, sendo eles: documentação, narrativas
alternativas, criatividade colaborativa e análise.
Por documentação, Mittell (2010) entende que essa categoria consiste na prática de
documentar informações não-ficcionais sobre os interesses daquele fandom. Basicamente as

18

For example, many casual fans may visit a wiki, and some may even add material and thus create user content,
but it still requires someone more dedicated to provide server space, maintain the wiki, and assure its continuance
19
Although it’s not a firm boundary, we can best understand fan culture as existing principally in relation to another
external cultural object, whether a film, sports team, or band. Other subcultural formations can coalesce around
a practice (such as a knitting circle) or set of beliefs (like a bible discussion group), but fan groups define
themselves as primarily connected to the object of their fandom. This can be a slippery distinction, as we would
probably not consider a general interest book club as part of fan culture, but a reading group focusing on the
Harry Potter series would be. The key aspect for fan culture is that participants have an affective engagement
with a shared cultural form, dedicating their time, money, and creative energies to exploring that relationship.
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wikis reúnem lugares, datas, informações sobre pessoas reais e todo fato importante aos objetos
de afeto daquele fandom. Além disso, o autor destaca que a maioria das wikis de fãs se encaixam
ao menos nesta categoria, já que contam com o uso simplificado desse tipo de ferramenta para
organizar informações anteriormente espalhadas em diversos cantos da internet. No que se
refere a reunião de informações ficcionais, entende-se que essa perspectiva revela o princípio
de narrativa alternativa. Na medida em que as wikis mapeiam o mundo das histórias, traçam
linhas do tempo, árvores genealógicas de personagens, etc., tem-se a construção de uma
narração alternativa que pode ser útil ao fã que deseja se lembrar de algum fato específico,
verificar informações ou até mesmo conhecer alguns fatos sem conferir o material original a
qual eles se referem. Essas narrativas alternativas se destacam pelo nível de detalhes
apresentados e são essenciais para a organização do fandom em torno de um objeto com muitas
histórias ou uma história muito complexa. Há também o uso das wikis de fãs enquanto
ferramenta para a criatividade colaborativa. Essa prática se dá através de extensões do universo
ficcional dos objetos do fandom ou qualquer outro tipo de atividade criativa produzida por fãs.
Em sua discussão, Mittell (2010) exemplifica essa categorização citando trabalhos que se ligam
a produções como fanfictions (tal como a Wiki Fan Fiction, uma wiki dedicada à criação de
fanfictions, ou seja, histórias ficcionais escritas por fãs); sátira (como Wikiality, uma wiki que
estende a visão de mundo da persona de Stephen Colbert, apresentador de TV estadunidense) e
paródia (como The Uncyclopedia/Desciclopédia, paródia da Wikipédia que constrói humor a
partir de uma série de distorções de fato, zombando do impulso documental da wiki parodiada).
No que se refere às wikis que possuem a análise como princípio, entende-se que
correspondem a wikis que vão contra o princípio da Wikipédia que proíbe pesquisas originais
e entradas sem referências. Nesse tipo de wiki os fãs criam suas próprias análises pesquisando
e estudando sobre seus respectivos objetos de afeto. Essas análises se destacam por incluírem
muitos objetos culturais que ainda estão em produção, sendo que algumas wikis ainda abarcam
um grande número de fandoms. Tal categoria, pode ser considerada como aquela que melhor
apresenta as características do TV Tropes, citado por Jason Mittell (2010) como exemplar nesse
sentido. Assim, pretende-se iniciar em seguida uma apresentação mais aprofundada ao TV
Tropes e suas especificidades, de modo a explicar melhor como a wiki se encaixa nesse tipo de
categoria e avançar em direção a questão norteadora deste trabalho.
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3 TV TROPES
TV Tropes20 é uma wiki fundada em 2004 que se dedica a identificar, catalogar e analisar
padrões narrativos presentes especialmente em produtos da cultura pop. Segundo informações
fornecidas pelo site do TV Tropes, o responsável por sua fundação é um fã misterioso conhecido
apenas pelo pseudônimo Fast Eddie. Em entrevista para Annalee Newitz (2010) do site io9,
Fast Eddie conta que começou a se interessar por estudos de gênero na década de 1970,
enquanto cursava engenharia no MIT. Eddie relata que naquela época consumia muito conteúdo
de ficção científica e fantasia, interesses que o levaram a ingressar em fóruns de discussão
online na década de 1990. Ainda na mesma entrevista, Eddie conta que suas discussões quase
sempre envolviam a série Buffy the Vampire Slayer, e se concentravam principalmente no site
Salon, fundado em 1995. Com o passar do tempo, a série se tornou tão recorrente nas discussões
de Eddie e seus amigos, que a fim de não incomodar outros usuários do Salon que não
compartilhavam desse mesmo interesse, o grupo migrou para o site Buffistas.org. Criado em
2001, o Buffistas.org consiste em uma comunidade internacional para fãs de Buffy the Vampire
Slayer, Angel e Firefly, criada justamente por antigos participantes do site Salon.
Fast Eddie conta que no Buffistas.org, durante uma discussão sobre Tim Minear
(roteirista de Angel e Firefly) alguns participantes questionaram se não haveria algum lugar da
internet no qual pudessem encontrar uma lista com todos os temas, ideias e convenções
recorrentes da cultura pop. Tal questionamento, intrigou tanto os participantes que alguns se
reuniram para pesquisar a respeito dessa possível lista. Não se sabe ao certo quanto tempo durou
a pesquisa ou a identidade daqueles que formavam o grupo, entretanto, Eddie conta que não
conseguiram encontrar nada que se aproximasse de uma lista dessa magnitude. Todavia, o
grupo reconheceu que havia encontrado uma lacuna na internet e decidiu preenchê-la de alguma
forma. A forma encontrada foi justamente a criação da wiki que figura como objeto de pesquisa
deste trabalho. De tal modo, o TV Tropes surge literalmente como o projeto de construção da
resposta para a pergunta feita no fórum do Buffistas.org, isto é, uma grande lista colaborativa
para todos os temas, ideias e convenções recorrentes da cultura pop.
Para isso, o TV Tropes se apoia em alguns conceitos e princípios. Tais definições visam
não só a sustentação do modelo de produção colaborativa da wiki, como também a ordenação
de um sistema de análise coerente ao que a comunidade criadora acredita. A principal dessas
definições, consiste no termo que a wiki traz no próprio nome. Tropes, traduzido para língua
portuguesa como tropos, pode ser brevemente definido no contexto da wiki como um artifício

20

Disponível em: https://tvtropes.org/
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narrativo, uma ferramenta de storytelling. Destaca-se que o que se chama aqui de storytelling
tem a ver literalmente com a prática de contar histórias, não apenas a técnica publicitária que
também atende por este nome. Ao longo do trabalho o conceito de tropo e os princípios que
regulam a wiki serão devidamente expostos, mas por ora prosseguiremos explicando a história
que envolve a criação e o desenvolvimento do site.
Ainda na entrevista para Annalee Newitz (2010), descobrimos que o primeiro tropo
catalogado pela wiki se chama Gilligan Cut. Segundo o site, trata-se de um tropo recorrente em
comédias clássicas. É quando um personagem diz “eu não farei isso” e logo em seguida há um
corte para uma cena na qual o personagem se encontra fazendo justamente aquilo que
anteriormente negou que faria. Tal recurso muitas vezes conta com o mesmo personagem
dizendo algo como “eu não acredito que estou fazendo isso” ou alguma outra frase que ajude a
estender o efeito cômico. Além disso, para a wiki o que caracteriza esse tropo é justamente o
corte. Logo, se não há o corte, não há Gilligan Cut. Como exemplo da utilização desse recurso
o TV Tropes cita ocorrências do mesmo na publicidade, cinema, televisão, quadrinhos e outros.
Um desses exemplos é a seguinte tira de Calvin e Haroldo (Calvin and Hobbes).

FIGURA 1 - Tira de Calvin e Haroldo

Fonte: Watterson (2007, p. 68).

É importante destacar que na wiki, assim como o tropo Gilligan Cut ganha sua página,
na qual os colaboradores (também conhecidos como tropers) podem explicar como funciona o
recurso e adicionar exemplos de sua utilização, Calvin e Haroldo também ganha sua própria
página na qual os participantes explicam no que consiste o quadrinho e adicionam exemplos de
tropos que podem ser encontrados no mesmo. De tal modo, seja acessando a página do tropo
(Gilligan Cut) ou a página do produto (Calvin e Haroldo), o usuário encontrará um grande
número de hyperlinks conectando diferentes pontos da wiki.
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De volta a história da wiki, destacamos que inicialmente o TV Tropes tinha como foco
apenas produções pertencentes ao universo televisivo, mas atualmente também inclui filmes,
jogos, novelas, animes, mangás, quadrinhos, livros, fanfictions, publicidade, música e efeitos
sonoros, rádio, teatro, webcomics, animação e até mesmo acontecimentos da vida real. Essa
perspectiva é importante por revelar o que a wiki chama de there's no such thing as notability,
em tradução livre, não existe notabilidade. Fast Eddie explica que:

Uma das nossas grandes regras e princípios é que não existe notabilidade. Não
há trabalhos que não sejam elegíveis para serem escritos no site. Isso é para
criar um clima de inclusão e, em parte, uma reação contra a abordagem da
Wikipédia, onde você tem que ter citações sobre uma coisa antes que seja uma
coisa. Nós achamos que há uma cultura na rede que nunca encontra o papel, e
seria uma pena perder isso. (NEWITZ, 2010, s/p, tradução nossa 21)

Vale ainda destacar que muitas das políticas do TV Tropes são uma resposta àquilo que
a comunidade discorda na abordagem da Wikipédia. Não por acaso, no TV Tropes a Wikipédia
é chamada de A Outra Wiki (The Other Wiki) e é descrita como “a wiki que a maioria das
pessoas está familiarizada. Aquela que não é nós” (TV TROPES, 2018, tradução nossa 22). O
fato é que com essa abordagem receptiva a uma ampla gama de trabalhos desde 2004 o TV
Tropes reuniu cerca de 25.939 tropos 23 presentes em obras de 62 países, com a ajuda de
aproximadamente 40.000 colaboradores24. Apesar de a maior parte do conteúdo ser produzido
em língua inglesa a wiki ainda conta com um projeto de tradução de páginas para 10 idiomas,
incluindo o português. Ademais, a comunidade do TV Tropes além de produzir conteúdo possui
o costume de se organizar em projetos de financiamento que visam manter e atualizar o site.
Um exemplo disso pode ser encontrado em 2014, ano no qual a wiki passou por grandes
atualizações graças a cerca de 105 mil dólares reunidos por um grupo de 3.109 usuários. Desde
então, anualmente os administradores organizam novas atualizações com base em uma lista de
desejos na qual os usuários do site podem sugerir modificações que gostariam de ver na wiki.
Quanto ao número de acessos, com base nos dados extraídos com o auxílio do Similar Web,
site que permite o monitoramento de tráfego de outros endereços eletrônicos, é possível
verificar uma média de 33 milhões de acessos mensais.

21

One of our big rules and principles is that there's no such thing as notability. There is no work that's not eligible
to be written up on the site. That's to make a climate of inclusiveness, and partly a reaction against Wikipedia's
approach where you have to have citations on a thing before it's a thing. We think there's culture that's on the net
that never sees paper, and it would be a shame to miss out on that.
22
The wiki that most people are familiar with. The one that isn't us.
23
Esse número corresponde a quantidade de tropos listados na página Tropes precisamente no dia 12 de setembro
de 2018. Tal valor pode oscilar com frequência por se tratar de uma wiki.
24
Número fornecido por Fast Eddie na entrevista com Annalee Newitz (2010).
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FIGURA 2 – Tráfego no TV Tropes

Fonte: elaborado pela autora com dados do Similar Web - TV Tropes, 2018.

Ainda com os dados extraídos pelo Similar Web, é possível verificar outros detalhes
interessantes como o fato de que dentre os países que não possuem a língua inglesa como idioma
oficial, o Brasil é aquele com o maior número de visitantes no TV Tropes. Uma visita rápida
na página Brazilian Media revela também que na wiki é possível encontrar descrições de tropos
presentes em obras brasileiras do cinema, como Carlota Joaquina, Princesa do Brasil (1995),
Tropa de Elite (2007), Cidade de Deus (2002), O Auto Da Compadecida (1999); literatura como
O Guarani (1857), Dom Casmurro (1899), Sítio Do Pica-Pau Amarelo (1920-1940); séries
televisivas como o Castelo Rá-Tim-Bum (1994-1997), 3% (2016), Cidade dos Homens (20022005), novelas como Deus Salve O Rei (2018), A Escrava Isaura (2004), Novo Mundo (2017)
e muitos outros exemplos.
Apesar da organização complexa e dos princípios bem fundamentados é importante
ressaltar que o objetivo principal da wiki é o entretenimento de seus participantes. Segundo a
página The Troping Code, o site possui apenas duas regras: maldade e estupidez não serão
toleradas e teremos diversão. Fast Eddie conta que:

Os tropos falam por si. O que eu mais me orgulho é que somos capazes de
manter nossa acessibilidade e humor - o humor é importante. É fácil para uma
wiki ser uma recitação seca de fatos e isso é um anátema para nós. Tenho
orgulho de que as pessoas o usem - sejam fãs, escritores profissionais ou
escritores de fanfic. Queremos que as pessoas se divirtam (NEWITZ, 2010, s/p,
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tradução nossa25)

Como forma de garantir o humor nas análises a wiki adota um discurso rico em ironia,
trocadilhos, gírias e várias referências que só fazem sentido para a comunidade interna. Uma
outra estratégia comum é adotar o estilo da obra que se está analisando para descrevê-la. Além
disso, para explicar um tropo os colaboradores recorrem a uma série de outros tropos e
exemplos de obras. Esse tipo de prática gera uma rede de conhecimentos complexa que pode
não ser facilmente compreendida por usuários recentes. Entretanto, a estrutura que se origina a
partir desse costume é importante para compreender como os participantes estão conectando
tantas ideias de maneira coerente. Assim, opta-se por explicar no tópico seguinte como é a
estrutura da wiki.

3.1 Estrutura da wiki
De acordo com o ranking de wikis organizado pela Wikimedia (2018) e atualizado pela
última vez em 1° de outubro de 2018, o TV Tropes consiste na 6° maior wiki do mundo com
um total de 418446 páginas. Como esperado, organizar todo esse material não é uma tarefa fácil
e demanda uma grande coordenação por parte dos envolvidos. Explorando o TV Tropes
encontra-se dois fatores que se destacam com relação à organização da wiki. O primeiro deles
consiste nos canais que a wiki possui para ouvir os seus participantes. Nessa linha, tem-se como
exemplo um fórum no qual os tropers podem sugerir mudanças, deixar reclamações e levar aos
administradores as demandas da comunidade. A partir disso, o layout da wiki consegue atender
ao que a comunidade julga necessário para que o site funcione apropriadamente. O segundo
fator envolve os moderadores que organizam as páginas explicativas para que os novos
membros entendam o que vai em cada lugar e fiscalizam se tudo está seguindo as regras
estabelecidas. O Administrivia, por exemplo, traz todas as informações necessárias para que o
usuário entenda como o site está organizado e onde deve buscar cada tipo de conteúdo. Por
essas razões, pode-se dizer que a estrutura do TV Tropes é fluida e moldável, construída a partir
da colaboração entre administradores e participantes (colaboradores, leitores, moderadores,
etc.).
De um modo geral, a página inicial do site se organiza da seguinte maneira:

25

The tropes speak for themselves. What I'm proudest of is that we're able to maintain our accessibility and humor
– humor is important. It's easy for a wiki to be a dry recitation of facts and that's anathema to us. I'm proud that
people are using it - whether they're fans, pro writers, or fanfic writers. We want people to have a good time.
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FIGURA 3 – Página Inicial do TV Tropes

Fonte: print screen da página do TV Tropes com indicações elaboradas pela autora, 2018.

Na imagem acima, destaca-se quatro importantes áreas presentes na página inicial do
TV Tropes, sendo: 1 - Menu Inicial, leva o usuário para importantes páginas como Tropos
(Tropes), Mídias (Media), Busca (Browse), Indíces (Indexes) e Fóruns (Forums); 2 - Seleção
aleatória, leva o usuário a um tropo ou um trabalho aleatório; 3 - Menu Secundário, primeiro
menu lateral que leva o usuário ao Pergunte aos Tropers (Ask The Tropers), Buscador de Tropos
(Trope Finder), Você sabe aquele show... (You Know That Show...), Resenhas (Reviews) e
Blogs (Live Blogs) e 4 – Ferramentas, com recursos que podem ajudar o usuário a editar uma
página. Existem dois eixos principais no site: as páginas de tropos e as páginas de
trabalhos/obras. O usuário pode chegar até o conteúdo dessas páginas através dos links no menu
inicial, da caixa de pesquisa ou clicando no botão que leva a um tropo, ou um trabalho aleatório.
Mais detalhes sobre a estrutura do site podem ser observados no Apêndice C – Estrutura da wiki
TV Tropes.
Nessas páginas o usuário encontra estruturas bem similares que seguem o padrão de
explicações seguidas de exemplos.
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FIGURA 4 – Exemplo de página de Tropo

Fonte: print screen da página And That’s Terrible com indicações elaboradas pela autora, 2018.

Além disso, a partir da página principal dedicada a identificação e exemplificação dos
tropos, cada trabalho/obra conta também com páginas associadas. As mais importantes delas
são: Sugar Wiki (o lado doce e positivo da wiki, no qual os usuários podem apontar
principalmente aquilo que mais gostam nos tropos); Darth Wiki (o lado sombrio da wiki que
destaca sempre os pontos mais negativos em suas páginas); YMMV ou Your Mileage May Vary,
em tradução livre Sua Milhagem Pode Variar (reúne artigos nos quais podem haver juízo de
valor sobre a obra ou o tropo empregado e até mesmo as opiniões da audiência) WMG ou Wild
Mass Guessing, em tradução livre Adivinhação Selvagem em Massa (reúne teorias
conspiratórias sobre as obras) e o Trivia (reúne fatos divertidos, comentários dos autores das
obras e basicamente tudo relacionado a um produto, mas que não está precisamente dentro da
obra).
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FIGURA 5 – Sugar Wiki vs. Darth Wiki

Fonte: print screen das páginas Sugar Wiki e Darth Wiki, 2018.

É importante ressaltar aqui especialmente as páginas associadas pertencentes ao
universo Sugar Wiki e ao Darth Wiki, já que o conteúdo das mesmas evidencia o
posicionamento do TV Tropes para as páginas principais. Nota-se que até mesmo o layout
dessas páginas se distancia um pouco do layout comum da wiki, tal mudança visa frisar que
enquanto o Sugar Wiki foca em uma visão positiva e o Darth Wiki em uma visão negativa dos
tropos, o TV Tropes se encontra em uma posição neutra que não assume nenhum desses lados.
Ao longo do trabalho essa perspectiva será melhor explicada na medida em que forem
apresentados os princípios que regem as atividades do TV Tropes, mas por ora é importante
apenas notar que existem diferentes tipos de trabalhos realizados na wiki e há um sistema de
organização que dita o que deve ser feito em cada área do site.
Prosseguindo na exploração da estrutura da wiki, é importante evidenciar também as
contribuições da pesquisadora Cosima Rughiniș (2016) que em seu trabalho de análise da
criação de conhecimento em movimentos improvisados de ciência coletiva estrutura o trabalho
realizado no TV Tropes da seguinte maneira:
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QUADRO 1 – O trabalho realizado no TV Tropes

Infraestrutura
Principais dados empíricos
Abordagem ao lidar com os
dados
Análises

Trabalho conceitual

Especialização gradual dos
colaboradores

Centralizada no site TV Tropes
Tropos
Exemplos de tropos em vários trabalhos
Principalmente qualitativa.
Classificação de tropos
Padrões de tropos
Evolução de tropos
Recepção de tropos
O que são tropos?
Quais são os tropos padrões específicos para
vários tópicos (gênero, raça, morte, moralidade etc.)?
Espera-se que os tropers aprendam a prática de identificar tropos
a partir de sua inserção na comunidade

Fonte: RUGHINIȘ, 2016, traduzido pela autora.

A autora explica que o trabalho realizado no TV Tropes pode ser tido como complexo
porque demanda decisões colaborativas e ainda contribuições cumulativas de indivíduos que
não interagem diretamente. Com relação à primeira Rughiniș (2016) explica que a colaboração
é requerida na tomada de decisões coletivas a respeito de um padrão ser ou não tropável, qual
o melhor título para ele e ainda envolve o debate de entradas controversas, etc. Enquanto que a
segunda tem a ver com as contribuições com o processo de inclusão de exemplos, algo que
geralmente constitui uma atividade que pode ser realizada sem um debate ou uma validação
advinda da coletividade.
Rughiniș (2016) ainda explica que a abordagem qualitativa do TV Tropes inclui também
um extenso trabalho de estabelecer links entre tropos, entre tropos e trabalhos, entre tropos e
índices de organização de artifícios e muitos outros. Toda essa configuração faz do TV Tropes
um site densamente conectado, fator identificado por Elijah Meeks (2011) que chama a wiki de
uma estranha geometria da internet. Engenheiro especializado em visualização de dados, Elijah
Meeks antes de se tornar engenheiro sênior na Netflix costumava publicar em um projeto da
universidade de Stanford complexas análises com o auxílio do DBTropes. O DBTropes é um
wrapper de dados vinculados ao TV Tropes, tal site funciona como uma espécie de wiki auxiliar
para disponibilizar dados do TV Tropes principalmente para estudantes. A partir desses dados,
Elijah Meeks (2011) foi capaz de elaborar análises que revelam muito sobre a estrutura do TV
Tropes.
Segundo Meeks (2011), quando ele pediu aos administradores da wiki para analisar os
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dados do TV Tropes ele esperava que o site fosse ao mesmo tempo, maior e menor. O autor
explica que comparado a Wikipédia, o conteúdo real do TV Tropes é minúsculo. Na época,
haviam 23032 páginas de tropos, 26350 páginas de trabalhos e 1831 páginas de índices. O que
deixou Meeks (2011) intrigado é que esse pequeno número de páginas estava conectado por
mais de 3,4 milhões de links. Por esse motivo, qualquer tentativa de visualizar mais do que uma
pequena parcela de páginas com técnicas comuns de visualizações de dados resultava em uma
bola de links de difícil compreensão.
FIGURA 6 – Módulo italiano de páginas do TV Tropes

Fonte: MEEKS, 2011.

Na imagem acima, por exemplo, tem-se menos de 1% das páginas do TV Tropes. Ainda
assim, a densidade de links e conexões presentes no TV Tropes está acima da maior parte dos
sites. Curioso a respeito do que os membros da wiki teriam a dizer sobre isso, Elijah Meeks
(2011) perguntou a moderadora Madrugada o que eles achavam que estavam fazendo, a
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resposta foi a seguinte:

O que fazemos aqui? Detecção de padrões. Análise de padrões. Identificação
de ingredientes. Por esse último, eu estou falando sobre tratar a ficção do jeito
que algumas pessoas tratam uma comida que nunca experimentaram antes;
provando e, em seguida, tentando descobrir o que usaram para fazê-la.
(MADRUGADA, 2011 apud MEEKS, 2011, s/p, tradução nossa 26)

Ao final de sua análise Elijah Meeks (2011) concluiu que simplesmente não havia uma
boa forma de apresentar visualmente toda a estrutura do TV Tropes, partindo para algoritmos e
tentado criar métodos alternativos para compreender a wiki. O autor explica que a complexidade
da wiki se deve ao fato de que,

[...] uma página de tropo pode apontar para uma página de trabalho e uma
página de trabalho pode apontar para uma página de tropo e uma página de
trabalho pode apontar para uma página de trabalho e uma página de tropo pode
apontar para uma página de tropo (MEEKS, 2011, s/p, tradução nossa 27)

Por isso, Elijah Meeks (2011) considera que o TV Tropes rende interessantes análises
em sua estrutura já que os links contam uma história em uma direção e uma história diferente
em outra. Juntas essas histórias revelam a evolução de temas e estilos, o desenvolvimento de
gêneros, a conexão entre diferentes histórias de diferentes mídias e suas respectivas origens. A
comunidade do TV Tropes parece inclusive estar ciente da história que os tropos contam e
facilitam a apreensão dessa narrativa salientando essas conexões. O índice As Mais Antigas no
Livro (The Oldest Ones in the Book), por exemplo, organiza os tropos por período, incluindo:
QUADRO 2 – Organização do Índice As Mais Antigas no Livro

Older Than Dirt

Antecedentes ao alfabeto grego (c. 800 aC)
Continua

What we do here? Pattern-spotting. Pattern analysis. Ingredient identification. By that last one, I’m talking about
treating fiction the way some folks treat a food they’ve never had before; tasting it and then trying to figure out
what all went into making it.
27
[…] a Trope page can point to a Work page and a Work page can point to a Trope page and a Trope page can
point to a Trope page and a Work page can point to a Work page.
26
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Conclusão

Older Than Feudalism
Older Than Print
Older Than Steam
Older Than Radio
Older Than Television
Older Than Cable TV
Older Than the NES

Vistos pela primeira vez entre a invenção do alfabeto grego (c. 800 aC) e
a queda do Império Romano (476 dC)
Vistos pela primeira vez entre o fim do Império Romano do Ocidente
(476 dC) e a invenção da prensa tipográfica de Gutenberg (1439)
Vistos pela primeira vez entre a invenção da imprensa (1439) e o motor
a vapor (1698)
Vistos pela primeira vez entre a invenção do motor a vapor (1698) e o
rádio (1890).
Vistos pela primeira vez entre a invenção do rádio (1890) e o início da
televisão em massa (1939).
Vistos pela primeira vez entre a ascensão da televisão aberta (1940) e a
ascensão da televisão por cabo (1980).
Antecedente a introdução do Nintendo Entertainment System nos EUA
(1985). Uma data especial para os tropos dos videogames, já que eles
são ainda mais recentes que os da televisão.
Fonte: TV Tropes, 2018, elaborado pela autora.

Vale destacar ainda que o index organizado por períodos históricos é apenas um dos
mais de 1800 que organizam o TV Tropes por temas, gêneros, países, idiomas, tipos de mídia
e etc. Trata-se de uma estrutura complexa que permite ao usuário traçar diferentes caminhos
em meio a um conteúdo interconectado. Rughiniș (2016) explica que assim o site oferece um
claro caminho evolutivo no qual os colaboradores podem aprender desde as tarefas iniciais de
identificação e formulação de tropos, indo até as atividades mais complicadas criando índices,
encontrando novos padrões de tropos e relações entre tropos, ou ainda discutindo as relações
entre os tropos e a vida real. Tendo em vista tais considerações, pretende-se agora avançar rumo
a definição daquilo que vem sendo chamado aqui de tropo.

3.2. O conceito de tropo
O termo tropo, tem sua origem no grego clássico τρόπος (tropo), que significa
literalmente mudança de direção, desvio. Segundo Hayden White (2001), historiador
estadunidense que adota categorias da teoria literária em suas análises, o termo tropo ingressou
nas línguas indo-europeias por meio do latim tropus que significa metáfora ou figura de
linguagem. Posteriormente o termo ainda ganhou espaço na teoria da música para indicar tom
ou compasso. Já para os retóricos, gramáticos e outros teóricos da linguística, os tropos
configuram um desvio do uso literal ou convencional da linguagem. O autor explica que “todos
esses sentidos, sedimentados na palavra trope, do inglês antigo, encerram a força do conceito
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expresso no inglês moderno pelo termo style [...]” (WHITE, 2001, p.14).
Adota-se Hayden White para iniciar a apresentação desse conceito não por acaso. Além
de incluir em seu trabalho uma explanação que busca o termo desde sua origem, White (2001)
revela que bibliografia sobre tropos já é quase tão grande quanto a da teoria do signo, mas segue
sem nenhum sinal de consenso ou de esgotamento. Em sua obra Trópicos do Discurso: Ensaios
Sobre a Crítica da Cultura, Hayden White menciona os estudos de tropos de Heinrich Lausberg,
J. Dubois, Kenneth Burke, Gérard Genette, Roland Barthes, Umberto Eco, Tzvetan Todorov e
outros. Não se pretende neste trabalho detalhar minuciosamente o que cada um desses autores
entende como um tropo, entretanto é importante frisar alguns pontos gerais e ressaltar algumas
dessas definições antes que se possa concentrar no conceito adotado pelo TV Tropes.
A fim de entender melhor como a noção de tropo evoluiu, em An Introduction to
Rhetorical Terms de Christopher Kelen (2007) verificou-se que os tropos envolvem aquelas
que conhecemos como figuras de linguagem e por essa razão podem ser considerados como
modos de pensamento ou formas de significado. Na mesma obra, Kelen (2007) destaca que
embora os tropos encontrem maior espaço nos estudos advindos da literatura, hoje é de grande
importância que todas as formas de investigação cultural considerem a relevância dessas
categorias que usamos a todo momento na vida cotidiana. Em seguida, o autor explica que a
maneira mais comum de organizar figuras envolve uma separação entre os tropos (tropes) e os
esquemas (schemes), sendo que,

Esquemas envolvem a re-padronização de palavras - que é alterar os caminhos
normais nos quais as palavras deveriam se encaixar para fazer sentido; tropos,
pelo contrário, alteram os significados das palavras alterando o modo como
elas fazem sentido (na metáfora, por exemplo, através da equivalência, no caso
da ironia, significando o oposto do que parece significar). (KELEN, 2007, p.
9, tradução nossa28)

Kelen (2007) segue explicitando que a base dessas investigações advém de Aristóteles,
responsável por dois importantes tratados sobre os fatos do discurso: Arte Retórica e Arte
Poética. Entretanto, é especialmente no período medieval e na renascença europeia que os
estudos de tropos se proliferaram de fato. Nessa época, os estudiosos se concentraram em
distinguir centenas de tropos, muitas vezes a partir de critérios confusos. Kelen (2007) destaca
que não é difícil perceber os motivos para tais confusões, afinal, os tropos são sentidos em

28

Schemes involve re-patterning words – that is altering the normal ways in which words would be expected to
fall together to make meaning; tropes, by contrast, alter the meanings of words by altering the way in which they
mean (in metaphor, for instance, through equivalence, in the case of irony, through meaning the opposite of what
one appears to mean).
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movimento, variando com frequência de acordo com o ponto de vista daquele que os observam.
Tal perspectiva é reforçada por Roland Barthes que em A Aventura Semiológica também chama
atenção para o fato de que “de um autor para o outro, as classificações são contraditórias [...] a
hipérbole é um tropo para Lamy, uma figura de pensamento para Cícero etc.” (BARTHES,
2001, p. 91-92).
Além disso, para os estudiosos do período medieval “[...] o legado de Aristóteles, os
tropos em geral, e as metáforas em particular, eram vistos como adições decorativas ao
significado” (KELEN, 2007, p. 17, tradução nossa29). O E-Dicionário de Termos Literários,
projeto de Carlos Ceia que pretende recolher em língua portuguesa o maior número possível de
termos técnicos em uso nas teorias da literatura, em textos acadêmicos e nas bibliografias
específicas dos estudos literários e culturais, reitera esse ponto no verbete dedicado à metáfora
no qual afirma-se que:

Autores clássicos subsequentes como Cícero, Horácio, Longinus e Quintilliano
reforçaram os pressupostos aristotélicos no que respeita o princípio do
decorum patente na linguagem figurativa, e da qual a metáfora representa a
forma mais nobre e essencial para o embelezamento da linguagem vulgar. A
retórica clássica apresenta, porém, uma definição mais precisa e específica do
termo, incluindo a metáfora na classificação genérica de tropos, que enquanto
artifícios literários ou retóricos, consistem no emprego de palavras, cuja
significação é diferente do seu significado literal e primeiro. Tropo, termo
derivado do grego, é sinónimo de “desvio”, “volta”, implicando, neste sentido,
uma mudança do sentido literal da palavra para um significado figurado. [...].
Neste âmbito, os tropos e a metáfora em particular, são eminentemente figuras
discursivas, cuja função predominantemente é a ornamentação e o
embelezamento do discurso. Assim, um discurso é tanto mais belo quanto
maior for o recurso a ornamentos de linguagem que o enriquecem e o
distinguem de termos considerados vulgares. (MENDES, 2010, s/p)

De fato, em Arte Poética tem-se que “a elocução mantém-se nobre e evita a vulgaridade,
usando vocábulos peregrinos (chamo peregrinos os termos dialetais), a metáfora, os
alongamentos, em suma tudo o que se afasta da linguagem corrente” (ARISTÓTELES, 199-, p.
279), ou seja, Aristóteles vê as figuras, em especial a metáfora, como recursos que auxiliam a
locução a abandonar o discurso do cotidiano. Entretanto, a ideia dos tropos como pura
ornamentação não é uma unanimidade, existem também perspectivas que consideram esses
elementos para além da noção decorativa. O próprio Hayden White mencionado no início deste
item já apresenta uma visão que se afasta dos princípios decorativos que eram atribuídos a esses
elementos, afirmando que:

29

[...] Aristotle’s legacy, the tropes in general, and metaphor in particular, were seen as decorative additions to
meaning.
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[..] o emprego de tropos é ao mesmo tempo um movimento que vai de uma
noção do modo como as coisas estão relacionadas para a noção, e uma conexão
entre coisas de modo tal que possam ser expressas numa linguagem que leve
em conta a possibilidade de serem expressas de uma outra forma. [...] o
emprego de tropos é, pois, a alma do discurso, o mecanismo sem o qual o
discurso não pode fazer o seu trabalho ou alcançar o seu objetivo. (WHITE,
2001, p.15)

Isto posto, entende-se que “os usos retóricos da linguagem são deliberados e podemos
pensar nas figuras usadas para criar tais efeitos deliberados no significado como artifícios”
(KELEN, 2007, p.9, tradução nossa30). Assim, tem-se que intencionalmente ou não, o uso de
tropos gera efeitos nos discursos em que estão inseridos. Ademais, devido a abundância desses
recursos onde quer que se encontre linguagem, nota-se que o estudo de tropos acabou
conquistando espaço para além da retórica, da linguística e da literatura.
É difícil afirmar com precisão até que ponto a wiki que figura como objeto de
investigação deste trabalho está ciente dos estudos que apresentamos acima. Entretanto, de
algum modo a comunidade responsável pela criação do site TV Tropes chegou ao conceito de
tropo e o adotou como base para a construção de seu projeto de análise colaborativa. A partir
de agora pretende-se focar na exposição do conceito que essa wiki adere para se referir aos
tropos, entretanto ressalta-se que não se intenta equiparar ou julgar a validade dessas ideias.
Assume-se aqui uma postura crítica que considera importante a análise de práticas culturais
como aquelas que permeiam as comunidades de fãs.
Para expor esse conceito adota-se como referência a página Tropo (Trope) que visa
definir para os participantes o conceito em questão. Em Tropo a wiki inicia sua definição
afirmando que:
Merriam-Webster dá a definição de “tropo” como uma “figura de linguagem”.
Em storytelling, um tropo é apenas isso — uma figura conceitual de discurso,
uma forma abreviada de narração para um conceito que a audiência irá
reconhecer e compreender instantaneamente.
Acima de tudo, um tropo é uma convenção. Pode ser um truque de enredo31,
uma configuração, uma estrutura narrativa, um tipo de personagem, um idioma
linguístico… você sabe quando você vê. Tropos não são inerentemente
disruptivos à história, no entanto, quando um tropo em si se torna intrusivo,
distraindo o espectador ao invés de servir como recurso, ele se tornou um
cliché.
Nessa Mesma Wiki, “tropo” possui o significado ainda mais de padrão em
narração, não apenas dentro dos produtos de mídia em si, mas também em
30

Rhetorical uses of language are deliberate and we can think of the figures used to create such deliberate effects
in meaning as devices.
31
As palavras destacadas em negrito indicam a existência de hyperlinks. Tal padrão de marcação é adotado em
todo o trabalho a fim de manter os conteúdos citados mais fiéis ao que é exibido nas páginas do TV Tropes.
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relação à aspectos de criação como o por-trás-das-cenas, as características
técnicas de um meio, e a experiência do fã. A ideia é que o storytelling não é
apenas a escrita, mas todo o processo de criar e contar/mostrar uma história.
(TV TROPES, 2018, s/p, tradução nossa 32)

A definição dada pelo TV Tropes se assemelha a uma espécie de conceito guarda-chuva
que acolhe praticamente todo tipo de convenção e padrão que pode ser encontrado em tudo que
possua uma narrativa. Entretanto, vale ressaltar que diferente dos primeiros estudos de tropo
que possuíam como objeto trabalhos literários, o TV Tropes já se inicia com foco na produção
televisiva e só posteriormente inclui outros tipos de obras. De certo modo, a característica
audiovisual dos trabalhos desse meio influencia o tipo de estrutura que interessa a wiki em suas
análises. Além disso, é possível perceber se destaca no conceito da wiki a noção dos tropos
como recursos ou artifícios narrativos. Embora a definição do dicionário Merriam-Webster
citado pela wiki mencione o conceito dos tropos como figuras de linguagem, fica explícito que
o site não pretende se atrelar fortemente a essa ideia. De tal modo, nota-se de um lado o esforço
da wiki em reconhecer a existência externa desse conceito, e por outro um esforço para se
desvincular da delimitação rígida do conceito clássico. Ainda na página Tropo, a wiki segue
dizendo que:
Por aqui, isso é uma stunt root, como em “Isso não é mesmo diferente o
suficiente de nossos outros tropos para ser separadamente tropável”. Um tópico
sendo ou não um tropo é referido como sendo “tropável” ou “digno de ser
tropável”; trabalhos que são particularmente tropáveis são frequentemente
chamados de Troperiffic.
A intenção é deixar Noah Webster se revirando em seu túmulo o mais rápido
possível.
Não deixe tudo isso te dar a impressão de que nós inventamos exatamente o
nosso senso de “tropo”: a expressão mais ou menos sinônima “tropos
ressonantes” já preexistia no site e na comunidade daqui, e você encontrará
pessoas de fora e independentes deste site usando a palavra “tropo” da mesma
forma que usamos. Note que atualmente o Oxford English Dictionary
reconhece a definição “um tema significativo ou recorrente; um motif” e sua
primeira citação para esse significado é de 1975. Merriam-Webster também
reconhece de algum modo esse significado, mas o transforma em “um tema ou
artifício comum ou super utilizado: cliché, ” algo que parece uma condenação
injusta.
Nós também não inventamos a noção de buscar e catalogar tantos tropos
32

Merriam-Webster gives a definition of "trope" as a "figure of speech." In storytelling, a trope is just that — a
conceptual figure of speech, a storytelling shorthand for a concept that the audience will recognize and
understand instantly.
Above all, a trope is a convention. It can be a plot trick, a setup, a narrative structure, a character type, a linguistic
idiom... you know it when you see it. Tropes are not inherently disruptive to a story; however, when the trope
itself becomes intrusive, distracting the viewer rather than serving as shorthand, it has become a cliché.
On This Very Wiki, "trope" has the even more general meaning of a pattern in storytelling, not only within the
media works themselves, but also in related aspects such as the behind-the-scenes aspects of creation, the
technical features of a medium, and the fan experience. The idea being that storytelling is not just writing, it is
the whole process of creating and telling/showing a story
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quanto é humanamente possível ou a ideia de que todas as mídias foram
formadas em torno do mesmo conjunto de tropos. Uma leitura cuidadosa da
nossa página Livros Sobre Tropos e dos trabalhos linkados lá devem te mostrar
que as pessoas estão identificando e discutindo padrões nas mídias há séculos.
O primeiro troper registrado foi, na verdade, Aristóteles. Sim, ESSE
Aristotéles. (TV TROPES, 2018, s/p, tradução nossa33)

Em primeiro lugar, o termo stunt root mencionado no início do trecho merece uma
explicação detalhada. Em tradução literal, stunt root seria como uma raiz de acrobacias. À
primeira vista pode parecer ser sentido, mas no TV Tropes stunt root remete ao termo nonce
word que em língua inglesa representa um lexema criado para resolver o problema de
comunicação de uma ocasião específica e única. Entretanto, dependendo da situação uma nonce
word pode assumir um significado fixo, se tornando parte da linguagem. Nesse sentido, a frase
"Isso não é mesmo diferente o suficiente de nossos outros tropos para ser separadamente
tropável" quer dizer apenas que algumas convenções não são diferentes o bastante para serem
um tropo independente, ou seja, muitos recursos narrativos são apenas repetições e não um
novo tropo. O sentido total do trecho quer dizer que por ali o ato de classificar tropos muitas
vezes conta com uma série de acrobacias (stunt) criando expressões que só parecem ter
significado ali, como é o caso da frase citada.
Avançando na interpretação do trecho percebe-se que a wiki se apoia em autoridades a
fim construir a noção de que o conceito que sustenta o site e a prática que lhe dá forma são
antigas e bem fundamentadas. Tomando alguns dicionários como referência o TV Tropes
começa a construir sua própria base indicando exemplos que apoiam sua visão (Oxford English
Dictionary) e refutando autoridades das quais eles discordam (Merriam-Webster). No entanto,
ao dizer que possui a intenção de deixar Noah Webster, lexicógrafo e autor de uma importante
reforma ortográfica da língua inglesa, se revirando em seu túmulo, o site nos lembra de algo
que em nenhum momento deve ser deixado de lado: o fato de que o objetivo principal da wiki
é o humor e o entretenimento.
33

Around here, it is a stunt root, as in, "That isn't really different enough from our other tropes to be separately
tropeable." Whether or not a subject is a trope is referred to as being "tropeable" or "tropeworthy"; works that
are particularly tropeable are often referred to as Troperiffic.
The intent being to set Noah Webster spinning in his grave as quickly as possible.note
Don't let all this give you the impression that we exactly invented our sense of "trope": the more or less
synonymous expression "resonating tropes" long pre-existed the site and community here, and you will find
people outside of and independent of the site using the word "trope" in the same fashion that we do. Note that
currently the Oxford English Dictionary actually recognizes the definition "a significant or recurrent theme; a
motif", its earliest quotation for this meaning being from 1975. Merriam-Webster also somewhat recognizes this
meaning, but twists it into "a common or overused theme or device: cliché", which seems unjustly condemning.
We also didn't invent the notion of finding and cataloging as many tropes as humanly possible or the idea of all
media being formed around the same set of core tropes. A perusal note of our Books on Trope page and the
works linked there will show you that people have been identifying and discussing patterns in media for centuries.
The first troper on record was, in fact, Aristotle. Yes, THAT Aristotle.
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Vale ressaltar que o Oxford English Dictionary, citado pela wiki, apenas reconheceu
tropo como “um tema significativo ou recorrente; um motif” em 2007. Esse novo sentido para
o termo tropo começou a se popularizar a partir da década de 1970 e segue em uso
especialmente em trabalhos de crítica literária. O site Grammarist, por exemplo, demonstra a
evolução desse novo sentido para tropo citando a presença do termo em textos dos anos 1872
(Poetry and Imagination de Ralph Waldo Emerson); 1886 (Signs and Seasons de John
Burroughs); 1946 (Practical Criticism de Ivor Armstrong Richards); 1979 (Fictions of the
Wolfman: Freud and Narrative Understanding de Peter Brooks); 1980 (La Cuarterona’ and
Slave Society in Cuba and Puerto Rico de Aníbal González); 1985 (The discourse of others:
Feminists and postmodernism); 2000 (New York Times) e 2013 (Independent e New Statesman).
Já em língua portuguesa, verificou-se nos principais dicionários disponíveis, incluindo
o Dicio, Dicionário Online de Português; o Infopedia; o Dicionário inFormal; o Dicionário
Aurélio de Português Online; o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa; o Dicionário
Priberam da Língua Portuguesa e o Michaelis Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa,
que o termo tropo ainda não é reconhecido com o sentido de tema significativo ou recorrente,
tem-se na verdade apenas a difusão do conceito dos tropos como figuras de linguagem.
Entretanto, embora os dicionários brasileiros ainda não reconheçam tal significado, seja por
influência do novo sentido em língua inglesa ou mesmo por influência do próprio TV Tropes,
já é possível encontrar textos nos quais o termo tropo é utilizado com o mesmo sentido adotado
pela wiki. Como exemplo disso, cita-se a presença do termo em artigos acadêmicos como “I
wish it could’ve been different for us”: Características paratextuais como estratégia narrativa
em Orphan Black de Caio Melo da Silva e Mayka Castellano (2017); A Segunda Vida de Osamu
Dazai: Uma Breve Análise da Prática de Recriar Figuras Históricas em Mídias
Contemporâneas de Marjory Rebelo (2018); Estratégias necropolíticas na regularidade de
mortes de mulheres lésbicas em seriados norte-americanos de Renata Nunes de Almeida
(2018); A Influência do Feminismo nos Games: Um Estudo de Caso com a Personagem Lara
Croft de Amilcar Bezerra e José Augusto Ribas (2014) e outros.
Logo, nota-se que a noção de tropo adotada pelo TV Tropes possui de fato uma
existência externa e independente da wiki. Entretanto, não há sinal de que o TV Tropes possua
um compromisso sério com as instituições e obras externas que reconhecem o termo tropo de
maneira similar. A intenção, na verdade, parece ser a construção um conceito próprio e
independente, ora se aproximando e ora se distanciando das autoridades que busca para se
fundamentar. Em uma consulta na página Livros sobre Tropos (Books on Tropes) nota-se que
a wiki tenta conectar a produção de sua comunidade a obras de diversas linhas de estudos
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narratológicos. Destaca-se especialmente a linha Basic Plots que inclui: O Herói de Mil Faces
de Joseph Campbell; a Morfologia do conto Maravilhoso de Vladimir Propp; Story de Robert
McKee; The 7 Basic Plots de Christopher Booker; o artigo Social Science Fiction de Isaac
Asimov; Arte Poética de Aristóteles e muitos outros. Com o uso dos hyperlinks, os trabalhos
realizados nas obras citadas são conectados com páginas da wiki que se proponham a fazer
trabalhos similares. Por exemplo, na página dedicada à Arte Poética o usuário pode descobrir
que “a opinião de Aristóteles era que uma história deveria priorizar ser plausível para o público
ao invés de ser de fato realista” (TV TROPES, s/p, 2018, tradução nossa 34 ). Ao clicar no
hyperlink adicionado ao trecho, o usuário encontra a página A realidade é irrealista (Reality Is
Unrealistic), tropo com autoria da comunidade da wiki. Tal tropo se refere a exemplos de
elementos da ficção incluídos para tornar as histórias plausíveis e que para o público parecem
ser mais realistas que a própria realidade. Esse procedimento é padrão e pode ser encontrado
em todos os livros citados em Livros sobre Tropos (Books on Tropes).
Em suma, pode-se dizer que a noção de tropo adotada pelo TV Tropes conta com uma
fundamentação que possui certos vínculos com a tradição dos estudos de tropos, entretanto,
ganha nuances singulares ao acolher tais vínculos como um apoio ao invés de um
enquadramento rígido. Trata-se de um trabalho que reconhece a existência e a importância de
diversos estudos narratológicos, mas utiliza-os apenas para a enriquecer as práticas que aqueles
fãs tanto valorizam. Nesse sentido, o TV Tropes se edifica como uma wiki que se propõe a
construir um conhecimento próprio, que não depende diretamente de fontes externas para ser
valioso para a comunidade que o constrói, mas acolhe tudo que de algum modo torne mais rica
a prática de desconstruir narrativas.

34

Aristotle's opinion was that a story should prioritize being plausible to the audience over being actually realistic.
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4 ANÁLISE
A fim de verificar até que ponto os princípios de análise do TV Tropes estão vinculados
a estudos que também valorizam a desconstrução de obras em seus menores recursos
constitutivos, optou-se por explorar um exemplo de obra analisada pela wiki com o apoio das
páginas do site que apontam como funcionam os tropos e como devem ser compreendidas as
análises presentes ali. Junto a esse processo pretende-se buscar em importantes nomes da
narratologia e da análise fílmica indícios que apontem para uma possível correlação entre as
práticas realizadas no TV Tropes e aquilo que esses autores defendem em relação a como as
obras devem ser analisadas e compreendidas.
Nesse sentido, chama-se atenção para a página Tropos São Ferramentas (Tropes Are
Tools) que divide em dois princípios como devem ser compreendidos os tropos identificados
pela wiki, sendo eles: tropos não são ruins e tropos não são bons. Considera-se que a partir
desses dois princípios pode-se verificar como se dão os vínculos da wiki com o que se coloca
neste trabalho como estudos que possuem como base a desconstrução de obras. Entende-se
esses estudos como aqueles relacionados a tradição iniciada a partir de Arte Poética de
Aristóteles e ainda as ideias de Vladimir Propp que em sua análise dos contos de fada russos
opta por descrevê-los tendo como base suas partes constitutivas e a relação que as mesmas
desenvolvem entre si e o conjunto. Desse modo, entram nessa linha sobretudo os autores
formalistas e neoformalistas que valorizam a desconstrução e que partem da própria obra para
traçar seus caminhos analíticos.
Quanto a página de obra analisada que se toma aqui como exemplo para ilustrar e
auxiliar na melhor compreensão do método da wiki, trata-se daquela dedicada a série de
televisão Mr. Robot (2015-). Ressalta-se que tal escolha se dá por dois importantes motivos. O
primeiro dele diz respeito ao fato de Mr. Robot estar enquadrada naquilo que Jason Mittell
(2012; 2015) chama de complexidade narrativa. O autor explica que o que ele define como
complexidade "em seu nível mais básico, é uma redefinição de formas episódicas sob a
influência da narração em série – não é necessariamente uma fusão completa dos formatos
episódicos e seriados, mas um equilíbrio volátil" (MITTELL, 2012, p.36). Trata-se de
produções que mesclam características de um formato mais fechado, com arcos que se iniciam
e terminam dentro de um mesmo episódio, com as características de produtos cujo os arcos
narrativos perduram por muitos capítulos tal como nas novelas. Uma perspectiva importante a
ser considerada acerca dessas obras é que elas ainda se colocam na contramão de muitas regras
de storytelling, valorizando construções labirínticas nas quais o espectador descobre o prazer
de se perder, paralelo ao de se encontrar em meio as linhas narrativas complicadas que essas
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produções possuem (NDALIANIS, 2004).
Jason Mittell ainda explica que esses tipos de obras “normalmente renunciam ao
realismo em favor de uma qualidade barroca e com consciência formal pela qual assistimos ao
processo de narração como uma máquina mais do que nos engajamos em sua diegese”
(MITTELL, 2012, p. 43). Em outras palavras, pode-se dizer que em uma narrativa complexa o
prazer do público está mais ligado ao seu interesse em entender como a narrativa funciona, do
que simplesmente descobrir o que irá acontecer em seguida, de tal modo, essas características
fazem das narrativas complexas produtos que demandam uma maior dedicação daqueles que
os consomem. É justamente nessa perspectiva que Jason Mittell (2015) revela a importância
das wikis de fãs que viabilizam muitas das práticas que permeiam o consumo dessas narrativas.
O autor destaca esse fator mencionando que assim como Henry Jenkins viu na época de Twin
Peaks que as tecnologias como o videocassete foram ferramentas essenciais para que o público
pudesse decifrar os códigos narrativos complexos que foram empregados na série, ele
compreende que a estrutura narrativa de séries complexas como Lost demandam o apoio de
novas tecnologias para serem decifradas e destaca nessa perspectiva o trabalho de wikis como
a Lostpedia.
Portanto, entende-se que assim como a arquitetura de uma narrativa complexa, wikis
como o TV Tropes incentivam o que o Jason Mittell (2009) chama de práticas forenses, ou seja,
há um encorajamento por uma recepção que mais se parece um trabalho de investigação,
traçando e decifrando as linhas narrativas e dissecando um grande número de produtos com um
alto grau de dedicação. Logo, ao analisar a página de um produto que naturalmente demanda
de seu público uma grande dedicação e incentiva práticas de desconstrução narrativa para uma
melhor compreensão de sua estrutura, tem-se a possibilidade de explorar as práticas do TV
Tropes em um setor no qual o seu trabalho é primordial para o fandom. Além disso, as séries
de televisão complexas estão intimamente ligadas ao início da wiki, já que as obras que
inicialmente chamaram atenção desses fãs e motivaram a criação do site, em especial Buffy the
Vampire Slayer, pertencem ao conjunto das primeiras produções a explorarem o modelo
narrativo complexo.
O segundo motivo tem a ver com os tipos de estudo já previamente desenvolvidos pela
presente pesquisadora. Destaca-se que desde o início de 2017 a autora está envolvida em um
projeto de iniciação científica que tem como título “Narrativa complexa, neobarroco e cultura
participativa: um estudo a partir da série de televisão Mr. Robot”. Assim, durante um pouco
mais de um ano a pesquisadora se dedicou a compreender a complexidade narrativa presente
em Mr. Robot e sua relação com importantes elementos como neobarroco e a cultura
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participativa35. Dentre os diversos exemplos de práticas participativas estudados ao longo da
iniciação científica, o TV Tropes chama atenção por valorizar justamente a prática de se estudar
narrativas. Desse modo, entre as diversas páginas de narrativas complexas que se poderia tomar
como exemplo no TV Tropes, a presente autora opta-se por se manter vinculada a série Mr.
Robot, possibilitando que este trabalho se organize como um estudo mais aprofundado de uma
das práticas participativas identificadas durante o projeto de iniciação científica.
Isto posto, pretende-se expor no tópico seguinte os aspectos metodológicos que
viabilizam a estruturação e execução da análise. Em seguida, dá-se início a análise explicitando
os princípios de fundamentação da wiki e demonstrando suas aproximações e distanciamentos
de outros estudos narratológicos que de maneira análoga valorizam a desconstrução narrativa.
Por fim, tendo em vista que as análises encontradas no TV Tropes contam não só com o viés
daqueles que as escrevem, mas também com o grande número de fãs leitores, complementa-se
essa análise com os dados recolhidos a partir de um questionário respondido por fãs de diversos
produtos que se dedicam a ler as análises presentes na wiki. Assim, tem-se que a ideia é
justamente evidenciar como a wiki se estabelece em todos esses vieses que a cercam.

4.1 Caminhos metodológicos
Em termos metodológicos, a internet aparece nesse trabalho como local de pesquisa, na
medida em que aquilo que se estuda encontra-se localizado na rede, mas também como
instrumento de pesquisa, já que a internet constitui a principal ferramenta para a coleta dos
dados sobre o objeto aqui estudado. Dada a natureza desse tipo de investigação, adota-se neste
trabalho como um importante guia a obra Métodos de Pesquisa para a Internet das autoras
Suely Fragoso, Raquel Recuero e Adriana Amaral. A partir deste livro, compreende-se que:

A pesquisa quantitativa é adequada para a apreensão de variações, padrões e
tendências, mas é frágil na apreensão de detalhes e singularidades, razão pela
qual os problemas de pesquisa para os quais o aprofundamento é mais
importante que a generalização dos resultados solicitam abordagens
qualitativas. [...] A pesquisa qualitativa visa uma compreensão aprofundada e
holística dos fenômenos em estudo e, para tanto, os contextualiza e reconhece
seu caráter dinâmico, notadamente na pesquisa social. Nesse contexto, o
número de componentes da amostra é menos importante que sua relevância
para o problema de pesquisa, de modo que os elementos da amostra passam a
ser selecionados deliberadamente, conforme apresentam as características
necessárias para a observação, percepção e análise das motivações centrais da
35

Tais temáticas foram abordadas nos artigos Mr. Robot: o engajamento do espectador no contexto da
complexidade narrativa apresentado no X Simpósio Nacional da ABCiber, Mr. Robot: a busca por engajamento
no contexto da complexidade narrativa apresentado no 5° Colóquio de Apresentação de Produções Acadêmicas
(CAPPA) e Para além dos limites da ilusão: uma análise da estética neobarroca presente na série Mr. Robot
apresentado no Intercom Jr. no 41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.

53

pesquisa. (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2011, p. 76)

A partir dessa noção, opta-se por vincular a presente pesquisa a uma linha qualitativa.
Além disso, apoia-se nos critérios que segundo Godoy (2005) devem ser levados em conta para
a realização de uma boa pesquisa qualitativa, sendo eles: a exposição do método e da
delimitação da pesquisa, passo que será executado ao longo deste item; a apresentação da
relevância das questões de pesquisa e dos dados, passo que em parte foi antecipado durante a
introdução do trabalho e terá continuidade neste subitem; a explicitação da possibilidade de
transferência dos resultados, critério que levou-se em conta durante toda a escrita, de modo a
garantir que a investigação aqui realizada permita que o leitor consiga compreender tais
observações também em outros contextos; e a preservação da qualidade dos registros, passo
que garante a devida inclusão de todos os dados coletados e o registro das motivações de cada
uma das escolhas realizadas no trabalho.
Além disso, destaca-se aqui que para a construção da amostra a ser analisada o presente
trabalho conta com um critério intencional do sub-tipo teórico ou conceitual já que “a seleção
é dirigida por construções teóricas relativa ao problema de pesquisa” (FRAGOSO; RECUERO;
AMARAL, 2011, p.80), ou seja, a escolha da página da série Mr. Robot como recorte e a escolha
dos elementos a serem analisados na mesma remete a uma construção de amostragem que leva
em conta a questão problema e as características do objeto de estudo.
No que se refere à coleta de dados na página do TV Tropes, realizou-se duas: na primeira
em 26 de maio de 2018 a página contava com 214 tropos, já na segunda em 26 de setembro de
2018 o número de tropos havia aumentado para 235. A primeira teve como objetivo permitir
que a presente pesquisadora pudesse compreender melhor como se organiza a página e verificar
que tropos e exemplos apoiariam melhor a análise pretendida. Ao passo que a segunda coleta
teve como objetivo a viabilização de uma análise com dados mais atualizados e exemplos mais
completos. Além dos 235 tropos coletados, vale mencionar que na última coleta foram
contabilizados também 376 exemplos e cerca de 344 hyperlinks, sendo apenas dois desses
inativos, assim restariam 342 hyperlinks de fato levando a algum novo conteúdo. Ademais,
segundo o próprio site a série Mr. Robot é citada em 193 páginas da wiki e o artigo que se
pretende analisar aqui já levou 34280 leitores ao site.
Todos os tropos coletados foram organizados em tabelas incluindo o nome adotado pela
wiki, a quantidade de exemplos dados para explicar cada um desses tropos e a que tipo de
categoria esse tropo pertence. Durante o processo de categorização foram encontrados tropos
relacionados a características dos personagens, objetos, situações ou circunstâncias do enredo,
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episódios, ações de grupos ou personagens, estilística, temas, lugares e outros (categoria que
inclui elementos únicos que não puderam ser agrupados com similares). Entende-se que é
possível que um mesmo tropo se encaixe em mais de uma categoria, já que um determinado
tropo pode estar ligado a um personagem em uma história e em outra se referir a uma situação,
por exemplo. Portanto, toma-se como critério de classificação as justificativas e exemplos
adicionados especificamente na página de Mr. Robot com relação àqueles tropos específicos.
Assim, ao final dessa primeira análise identificou-se o seguinte panorama:

FIGURA 7 - Proporção de tropos por tipo de conteúdo na página de Mr. Robot

Fonte: elaborado pela autora a partir da classificação dos dados extraídos da página de Mr. Robot no TV Tropes,
2018.

Ainda que os dados acerca da proporção de tropos por tipo de conteúdo possa parecer
uma observação meramente quantitativa que se desvia do foco qualitativo pretendido pelo
trabalho, ressalta-se aqui “embora comumente os métodos quantitativos e qualitativos sejam
vistos como excludentes, é possível entendê-los como abordagens complementares, a serem
mobilizadas conforme os objetivos de cada pesquisa [...]” (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL,
2011, p.67). Com base nisso, opta-se por privilegiar durante a análise os tipos de tropos mais
recorrentes na página, embora aqueles dos tipos menos comuns também possam ser citados ao
longo do texto caso apresentem características que devam ser destacadas. Tendo em vista que
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235 corresponde a um número de elementos que dificulta uma exposição detalhada, opta-se por
essa medida apenas para facilitar a exposição dos elementos no texto ainda que todos os
elementos tenham sido verificados durante a pesquisa.
Além disso, destaca-se que ao longo de todo o trabalho tem-se a presença da pesquisa
bibliográfica (STUMPF, 2005), método que consiste no planejamento inicial de qualquer
trabalho de pesquisa e pelo qual se objetivou obter bibliografia pertinente sobre o tema de modo
a sustentar as análises aqui propostas. Outro método utilizado é a observação direta extensiva,
realizada por meio de um questionário. Segundo Marconi e Lakatos “o questionário é um
instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem
ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador” (MARCONI; LAKATOS, p. 201,
2003). Considera-se que a partir desse método tem-se a possibilidade de obter respostas mais
rápidas e precisas, oferecer aos participantes condições de responder na hora mais favorável e
ainda garantir certa impessoalidade dada as naturezas do instrumento (MARCONI; LAKATOS,
2003). Ademais, por se tratar de uma pesquisa que envolve um objeto cujos usuários precisam
necessariamente estar online para acompanhá-lo, os questionários foram enviados aos
participantes via e-mail.
A escolha dos participantes se deu por meio de uma seleção aleatória a partir de uma
lista de usuários brasileiros que haviam comentado algo sobre o TV Tropes no Twitter. Adotase esse ambiente de coleta devido ao fato de a própria wiki possuir uma conta oficial bem ativa
na rede social em questão, facilitando a busca por possíveis leitores. A lista de usuários foi
elaborada com o auxílio do software NodeXL e foi refinada manualmente para incluir apenas
aqueles cujo a caixa de mensagem estavam abertas, visto que no Twitter o usuário pode optar
por não receber mensagens das contas que não segue. Em seguida, foram contatados 16 usuários,
dos quais 10 concordaram em responder o questionário. Além disso, todos os participantes
foram informados acerca do caráter da pesquisa, concordaram em ter suas respostas analisadas
e incluídas na monografia e irão receber um retorno sobre os resultados encontrados ao final do
trabalho.
Com relação ao questionário, destaca-se que se optou pela realização do menor número
de perguntas possível a fim de evitar a fadiga ou desinteresse dos entrevistados. As perguntas
foram abertas, permitindo ao participante responder livremente. Entende-se que esse tipo de
pergunta “possibilita investigações mais profundas e precisas; entretanto, apresenta alguns
inconvenientes: dificulta a resposta ao próprio informante, [...] o tratamento estatístico e a
interpretação” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 204). Porém, dada à natureza da questão
problema e os objetivos da pesquisa, as perguntas abertas possuem mais a oferecer enquanto
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material para a análise.
Após terem sido recebidas as respostas, retirou-se o nome dos participantes e se adotou
os 10 nomes mais populares em língua portuguesa para identificar aleatoriamente cada um dos
entrevistados. Portanto, todo o processo de análise e toda a apresentação dos resultados têm
como princípio preservar os participantes e garantir um trabalho mais impessoal. Ademais, com
relação a outras questões éticas envolvendo a realização do trabalho, evidencia-se que objeto
analisado é licenciado de modo que todo o conteúdo escrito pelos colaboradores pertence ao
próprio TV Tropes e pode ser compartilhado, remixado e analisado livremente. Embora seja
possível verificar o nome dos usuários que escreveram cada linha das páginas do TV Tropes,
não se pretende revelar a identidade dos autores dos tropos analisados.

4.2 Mr. Robot analisado pela wiki
Mr. Robot (2015-) é uma série televisiva criada por Sam Esmail, produzida e exibida
pela emissora norte-americana USA Network. O enredo traz a história de Elliot Alderson (Rami
Malek), um jovem programador, que se divide entre o trabalho com segurança cibernética e
suas ações como hacker vigilante. Introvertido e narrador não confiável, Elliot compartilha seus
pensamentos e frustrações com o espectador como se estivesse conversando com um amigo
imaginário. Ao longo da produção, são criadas estratégias para que o público assuma o papel
de amigo do protagonista e sinta-se parte da história traçada. Na trama tem-se a presença de um
plano elaborado por Mr. Robot, líder de um grupo hacker denominado fsociety, que visa uma
redistribuição de renda a nível global. Nesse contexto, Elliot assume um papel primordial para
a execução do grande plano e compartilha da crença de que o grupo pode iniciar uma revolução
a partir da deleção dos registros de débitos do mega conglomerado E Corp, que detém sozinho
o controle de 70% dos débitos de consumo e empréstimos estudantis realizados no mundo.
Tal como já mencionado, Mr. Robot (2015-) se encaixa naquilo que Jason Mittell (2012;
2015) entende como uma narrativa complexa. Ademais, vale ressaltar que além da alternância
entre arcos curtos e longos, a série ainda se destaca por uma série de transgressões visuais,
estabelecendo um estilo próprio que se alia à narrativa, mas vai contra diversos princípios
populares na produção audiovisual, tais como a regra dos terços ou mesmo determinação do
headroom em um quadro. Além disso, na medida em que a série avança em suas temporadas,
nota-se também a inserção de novos fatos e perspectivas que constantemente obrigam o público
a reconsiderar a história como um todo. Durante a pesquisa da presente autora, realizada no
contexto de um projeto de iniciação científica, verificou-se também algumas das estratégias
utilizadas pelos produtores que intentam a inserção do público em meio à história narrada. Esse
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fato, naturalmente repercute não só em termos de audiência como também em atividades dos
fãs realizadas como forma de se aproximar da série. Durante os trabalhos produzidos ao longo
de mais de um ano de estudo, a presente autora identificou atividades como a participação em
redes sociais; a criação de fanfictions; paródias; remixagens; vlogs a respeito do programa;
jogos independentes; fanarts; análise técnica das cenas envolvendo práticas hacker; animações;
ensaios analisando o estilo da série; criação de wikis exclusivas para o programa e diversas
outras práticas envolvendo o fandom.
No TV Tropes, Mr. Robot possui suas próprias páginas envolvendo uma ampla
variedade de conteúdo. Vale destacar que embora a série tenha estreado oficialmente em 24 de
junho de 2015, no dia 27 de maio do mesmo ano o episódio piloto do programa foi exibido
antecipadamente em diversas plataformas de serviço de vídeo sob demanda (VoD). Um dia
após a exibição do piloto, a página de Mr. Robot foi criada no TV Tropes e desde então os fãs
seguem identificando, organizando e exemplificando tropos. Além disso, como já mencionado
anteriormente, cada produto analisado pela wiki conta com uma página principal, na qual se
realiza o trabalho de identificação e exemplificação dos tropos, e páginas associadas que
envolvem outros tipos de práticas, associadas ou não aos tropos. Uma vez que o interesse desta
pesquisa está diretamente relacionado ao trabalho que a wiki desenvolve com os tropos, a
análise aqui realizada tem como foco a página principal. Entretanto, considera-se válido
apresentar brevemente o que pode ser encontrado em cada uma das páginas associadas, já que
muitas delas compartilham uma complementação do conteúdo da página principal e são
inclusive escritas pelos mesmos fãs. Assim, tem-se que em relação a Mr. Robot existem as
seguintes páginas:
QUADRO 3 – Páginas de Mr. Robot no TV Tropes
Nome da
página
Awesome
Awesome Music

Tipo de conteúdo
Reúne momentos em que algum personagem faz algo memorável, capaz de
conquistar a lealdade do fandom.
Músicas que marcam momentos importantes do enredo ou se destacam de
algum modo

Possui
tropos
Não
Não
Continua
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Conclusão
Nome da
página
Characters
Drinking Game

Fridge

Funny
Headscratchers
Heartwarming
Just For Fun
Laconic
Nightmare Fuel
Recap
Series
Tear Jerker
Trivia

Video Game
WMG
Famous Last
Words
Wham Episode

Tipo de conteúdo
Caracteriza os personagens, organiza-os em núcleos e identifica tropos
relacionados aos mesmos
Seleciona os momentos que mais se repetem na obra e sugere ao espectador
que tente beber em cada um deles. Apesar do nome, a página é vista mais
como um jogo de encontrar repetições, do que como um drinking game.
Seleciona momentos em que o espectador (provavelmente) demora para
perceber o que há por trás de tal cena, mas quando percebe tende a amar tais
ocasiões.
Reúne os momentos mais engraçados da série.
Espaço para o fã compartilhar dúvidas que o intrigam na narrativa. Geralmente
envolve furos de roteiro.
Momentos que parecem tão certos na narrativa que funcionam como uma
espécie de alívio geral para o fandom.
Análises realizadas apenas por diversão.
Resume a obra em poucas frases, geralmente apenas uma.
Momentos da série que funcionam literalmente como um combustível para
pesadelos, evocando o terror de algum modo.
Uma recapitulação da obra que se propõe a organizá-la com o auxílio dos
tropos que aparecem em cada episódio.
Página principal destinada ao resumo da obra, a identificação e exemplificação
dos tropos associados a mesma.
Momentos que levaram o público às lágrimas.
Tudo que está relacionado a obra, mas não corresponde a um tropo presente no
enredo da obra. Geralmente envolve fatos curiosos, a opinião do autor sobre o
trabalho e etc.
Tropos relacionados a um jogo que a obra em questão possui
Teorias conspiratórias sobre a obra elaboradas como conteúdo humorístico
para os fãs.
As últimas palavras ditas por cada personagem que morreu na série.
Reúne episódios com acontecimentos que obrigam o espectador a reconsiderar
tudo que assistiu até então.

Possui
tropos
Sim
Não

Não

Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Não
Sim

Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados do TV Tropes

Tal como evidenciado na tabela acima, nem todas as páginas do TV Tropes incluem
tropos. Com relação a esse fato, notou-se que gradualmente foram criados espaços para que os
participantes pudessem produzir outros tipos de conteúdo sem comprometer a página principal
destinada aos tropos. Além disso, as páginas associadas geralmente envolvem atividades mais
leves de modo que tal organização termina colaborando com o propósito de entretenimento da
wiki, sem afetar o trabalho principal de análise.
No que se refere a página principal, tem-se a seguinte configuração:
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FIGURA 8 – Página de Mr. Robot no TV Tropes

Fonte: print screen da página Mr.Robot com indicações elaboradas pela autora, 2018.

Trata-se da estrutura padrão da wiki acompanhada de pequenos elementos que visam
aproximá-la especificamente de Mr. Robot. Esse ímpeto é percebido até mesmo na escrita do
conteúdo que abraça o estilo de narração do programa e se encontra permeado de referências a
falas do protagonista. A frase que dá início ao texto, por exemplo, é a mesma frase que dá início
a série. Trata-se de “Hello Friend! ”, uma referência a “Hello World! ”, um programa utilizado
para verificar se os componentes de uma linguagem programação estão devidamente instalados
e se a máquina pode rodar programas mais complexos. No contexto da série é uma frase
recorrente, cheia de significado e não por acaso muito referenciada pelos fãs.
Percebe-se que de início a wiki se concentra em apresentar brevemente o enredo da série,
tendo como foco inteirar o leitor especialmente a respeito de temas que envolvem aquela
produção, referências presentes na obra e a existência de outros produtos relacionados ao
programa, tal como jogos, livros e etc. Em seguida, estão as pastas que incluem os tropos,
organizados em ordem alfabética. Se pegarmos, por exemplo, o primeiro tropo listado nas três
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categorias mais comuns da página, tem-se os seguintes elementos:
QUADRO 4 – Definição dos primeiros tropos dos três tipos mais comuns da página de Mr. Robot

Categoria
Personagem
Situações ou
circunstâncias
Estilística

Tropo
Absentee
Actor
Achilles in
His Tent
Camera
Abuse

Definição
Um personagem que se ausenta da narrativa durante algum tempo.
Quando um personagem abandona temporariamente o seu grupo e
retorna justamente seus companheiros mais precisam.
Uma ação que chama atenção do público para a presença da
câmera. Ao invés de tratá-la como um olho que tudo vê, sem ser
visto, nesse tropo o espectador nota a existência da câmera com
ela se sacudindo durante a ação, um efeito de tela quebrando,
sangue espirrando na tela e outros similares.

Fonte: elaborado pela autora a partir de informações do TV Tropes, 2018.

Na página de Mr. Robot esses tropos são exemplificados da seguinte maneira:
QUADRO 5 – Exemplos dos primeiros tropos dos três tipos mais comuns da página de Mr. Robot

Tropo
Absentee
Actor

Achilles in
His Tent
Camera
Abuse

Exemplos
Exceto por dois flashbacks, durante a segunda temporada até seu final Tyrell está
praticamente ausente, apesar de seu intérprete Martin Wallström ser listado com
papel de protagonista em todos os episódios. (TV TROPES, 2018, s/p, tradução
nossa36).
Elliot passa cerca de três quartos da segunda temporada isolado da sociedade, a fim
de parar Mr. Robot. Como seria de se esperar, há mais na história. (TV TROPES,
2018, s/p, tradução nossa37).
Em "br4ve-trave1er", o sangue espirra na lente quando DJ atira em Isaac.
Em "wh1ter0se", Elliot fica furioso com o seu "amigo imaginário" (o espectador) e
empurra a câmera para longe dele. (TV TROPES, 2018, s/p, tradução nossa38).
Fonte: elaborado pela autora a partir de informações do TV Tropes, 2018.

Nota-se que cada um dos tropos exemplificados na página de Mr. Robot recebe apenas
uma descrição breve, identificando qual parte da série contém o artifício e como ele ocorre ali,

36

Barring two flashbacks, Tyrell is largely absent throughout Season 2 until its finale despite his actor Martin
Wallström being listed as a starring role in every episode.
37
Elliot spends roughly three-quarters of Season 2 isolated from society in order to stop Mr. Robot. As to be
expected, there is more to the story.
38
In "br4ve-trave1er", blood splattering the lens when DJ shoots Isaac.
In "wh1ter0se", Elliot becomes enraged at his "imaginary friend" (the viewer) and shoves the camera away from
him.
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enquanto que na página do tropo o artificio é descrito de forma neutra e acompanhada por
hyperlinks que permitem ao leitor contrastar, comparar e ainda acessar versões subvertidas
daquele recurso. Entretanto, interessa a esse trabalho especialmente o fato de que seja em um
tropo relacionado a uma situação, um personagem ou mesmo a questões estilísticas, a
exemplificação da wiki é realizada sem nenhum juízo de valor explícito. Assim, entende-se que
no TV Tropes um tropo como o Camera Abuse, por exemplo, pode ser algo positivo tanto
quanto como pode ser negativo, já que o leitor não é capaz de encontrar nos exemplos da wiki
elementos que apontem para uma possível aprovação ou a desaprovação do fandom com relação
aos recursos empregados em um trabalho.
Nesse sentido é importante notar que para que um trabalho coletivo como o realizado
pelo TV Tropes consiga que diferentes colaboradores realizem análises sob os mesmos
princípios norteadores, demanda-se a existência de páginas que também transmitam aos novos
participantes como os tropos devem ser compreendidos. Note que se fala aqui da necessidade
de algo que vai além de um simples conceito. Afinal, é difícil imaginar que tantos fãs sem
nenhum tipo de método definido poderiam individualmente decidir analisar os recursos
empregados em suas obras favoritas e em nenhum momento fazer algum juízo de valor acerca
desse uso. Tal como evidenciado por Jenkins (1992), os fãs estão intimamente conectados a
paixão que nutrem por seus objetos, de modo que as práticas desses grupos quase sempre
envolvem algum tipo de exaltação de seus favoritos. Para que diferentes colaboradores sejam
capazes de direcionar suas atividades por um viés que não ligue determinados tropos a algo
bom ou ruim, faz-se necessário um direcionamento da wiki rumo a esse sentido. Como esperado,
este direcionamento existe e encontra-se nos princípios de fundamentação que a wiki defende,
sobretudo na página Tropos São Ferramentas (Tropes Are Tools).
A página em questão tem como objetivo explicar como devem ser compreendidos os
tropos analisados pela wiki. Entretanto, diferentemente da página Tropo (Trope) que pode ser
facilmente localizada a partir da página inicial do site, para encontrar Tropos São Ferramentas
(Tropes Are Tools) o usuário precisa partir de um hyperlink localizado na página Tropos
(Tropes). Ademais, vale mencionar que existem outras páginas onde o usuário pode encontrar
trechos que explicam resumidamente como os tropos devem ser escritos e compreendidos,
porém, a página Tropos São Ferramentas (Tropes Are Tools) se destaca como o endereço com
as explicações mais detalhadas acerca de como devem ser entendidos cada um dos recursos
catalogados e exemplificados pela wiki.
Assim, evidencia-se que a página Tropos São Ferramentas (Tropes Are Tools) se
organiza da seguinte maneira:
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QUADRO 6 – Princípios da página Tropes Are Tools

Tropos não são ruins
Não há nada novo sob o sol
Quase todos os tropos possuem um forro de prata
A ficção não é necessariamente feita para ser realista.
Tropos que são ruins quando imitados na vida real não são
automaticamente ruins na ficção

Tropos não são bons
Todos os tropos podem ser mal
escritos
Todos os tropos podem ser super
utilizados
Só porque um tropo é realista não
significa que é bom
Um bom programa não precisa de
“bons” tropos

Fonte: elaborado pela autora a partir de informações do TV Tropes

Além de afastar os tropos da noção de cliché, algo já trabalhado em diversas outras
páginas do TV Tropes, a página Tropos São Ferramentas (Tropes Are Tools) basicamente
coloca o trabalho da wiki como algo a ser compreendido por uma perspectiva na qual as formas
identificadas na análise representam elementos que isoladamente não são bons ou ruins. Em um
artigo publicado no Arcade, blog da universidade de Stanford que se dedica a publicações no
campo da literatura e humanidades, Andrew Goldstone chama atenção para o fato de que tal
perspectiva se afasta daquilo comumente esperado dos trabalhos realizados por fãs e aproxima
o TV Tropes de princípios formalistas. Segundo o autor,

O mais impressionante é que o compromisso básico do site é uma compreensão
profundamente formalista de produtos culturais como conjuntos de engenhosas
convenções, padrões e práticas repetidas dentro de tradições históricas e
genéricas. Isso se contrapõe ao sentido, bastante comum entre os humanistas
acadêmicos, de que a análise formalista é a última coisa que se pode esperar
encontrar nas selvas da cultura popular e do fandom. Identificação com
personagens, sim; apropriações imaginativas de histórias e cenários, com
certeza; mas formalismo? (GOLDSTONE, 2010, s/p, tradução nossa 39)

Assim como fora apontado por Goldstone (2010), a presente pesquisa entende que tais
princípios não são exclusivos ao TV Tropes e ao longo de diversos estudos é possível encontrar
autores que reiteram a perspectiva de que os recursos narrativos devem ser compreendidos
como ferramentas neutras, que por si só não são boas ou ruins. O formalismo, uma das linhas

39

Most astonishingly, the basic commitment of the site is to a profoundly formalist understanding of cultural
products as ingenious assemblies of conventions, patterns, and repeatable practices within historical and generic
traditions. This flies in the face of the sense, fairly common among academic humanists, that formalist analysis
is the last thing one might expect to find in the wilds of popular culture and fandom. Identification with characters,
yes; imaginative appropriations of stories and settings, sure; but formalism?
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de estudo que se considera aqui como parte de uma tradição que tem como princípio a
desconstrução das obras, possui muitos autores que compartilham dessa noção. As análises
realizadas nesse campo de estudo estão vinculadas ao “método formal”, embora tanto essa
nomenclatura como o termo “formalista” sejam bastante questionadas pelos autores incluídos
em tal grupo. Entretanto, para fins de organização, tal como Boris Eikhenbaum (1976)
considera-se aqui como formalistas os autores que formaram uma Sociedade para o Estudo da
Língua Poética e que publicaram seus trabalhos a partir de 1916. Para esses teóricos a questão
essencial em relação aos estudos literários tinha a ver não exatamente com um método, mas
com a literatura enquanto objeto de estudo. Boris Eikhenbaum que em A Teoria do “Método
Formal” se propõe a mostrar como surgiu o trabalho desses autores e acompanhar como se dá
a evolução desses estudos, afirma que “o chamado ‘método formal’ não resulta da constituição
de um sistema ‘metodológico’ particular, mas dos esforços para a criação de uma ciência
autônoma e concreta” (EIKHENBAUM, 1976, p. 3). Além disso, tais autores entendiam que o
objeto da ciência literária deveria ser o estudo das particularidades dos objetos literários, tendo
em vista que:

Da mesma forma que os historiadores da literatura se serviam de tudo: da vida
pessoal, da psicologia, da política e da filosofia. Compunha-se um aglomerado
de disciplinas gastas em vez de uma ciência literária, como se se houvesse
esquecido que cada um destes objetos pertencem respectivamente a uma
ciência: a história da filosofia, a história da cultura, a psicologia, etc., e estas
últimas podem naturalmente utilizar-se dos fatos literários como documentos
incompletos, de segunda ordem. [...] Enquanto que habitualmente os
estudiosos tradicionais orientavam seus trabalhos em direção à história da
cultura ou da vida social, os formalistas se orientaram para a linguística [...]
(EIKHENBAUM, 1976, p. 8-9)

Ainda em A Teoria do “Método Formal”, Eikhenbaum (1976) prossegue expondo cada
um dos problemas teóricos enfrentados pelos estudiosos que compunham o grupo formalista.
Com relação ao estudo do problema dos sons no verso, o autor pontua que os formalistas foram
capazes de se livrar da noção de forma como apenas um invólucro no qual se deposita o
conteúdo da obra. A partir dessa noção, foi possível perceber que “os fatos artísticos
testemunhavam que a differentia specifica da arte não se exprimia através dos elementos que
constituem a obra, mas através da utilização particular que se faz deles” (EIKHENBAUM, 1976,
p.13). Com essa concepção os formalistas começaram a entender que o valor de determinado
fato artístico estava contido no modo em que se dava a utilização particular do mesmo.
O TV Tropes de maneira análoga aos formalistas entende que um tropo isoladamente é
apenas uma ferramenta, de modo que o valor artístico de determinado recurso dependerá
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diretamente de como se dá a sua utilização. Tal perspectiva ainda é ressaltada quando a wiki
aponta que “Os tropos são como uma faca. Podem esculpir bem ou mal. Pela habilidade do
escultor” (TV TROPES, 2018, s/p, tradução nossa40). Assim, tem-se que para a comunidade
criadora do site é importante que todos os tropos sejam entendidos apenas como ferramentas.
Não por acaso, a wiki também proíbe o favorecimento do ponto de vista de algum fandom. É
importante lembrar que embora o TV Tropes seja uma wiki de fãs, reúnem-se ali fãs de
universos bem distantes e diferentes. Logo, o entendimento dos tropos como apenas ferramentas
não só aproxima a wiki de princípios formalistas, como também viabiliza que a wiki funcione
sem que determinado fandom sinta-se injustiçado por ter um tropo “negativo” vinculado ao seu
programa favorito. Se os tropos não são bons, nem mesmo ruins, a prática de catalogá-los e
explicá-los envolve muito mais uma paixão por compreender e dissecar narrativas do que
simplesmente a ideia de que fãs favorecem cegamente tudo acerca de seus objetos de afeição.
De volta à página de Mr. Robot é possível verificar que tal perspectiva é levada a sério
pelos colaboradores que participaram da escrita da página. Ao longo dos 235 tropos coletados
não foram encontrados indícios de que determinado recurso pudesse ser bom ou ruim. Apenas
o tropo Going Cold Turkey que se refere ao fato de que muitas vezes na ficção os personagens
tendem a superar o vício em drogas apenas com a sua força de vontade e sem grandes
tratamentos como seria de se esperar, possui um indicativo de como aquele tropo poderia ser
entendido pelos fãs. No entanto, algum colaborador percebeu que tal afirmação não deveria
estar ali e sugeriu que fosse transferida para a página associada Nightmare Fuel. Logo, uma vez
que o erro já fora devidamente apontado, a tendência é que o exemplo seja corrigido em breve.
Esse detalhe demonstra que os fãs que colaboram com a wiki não abriram mão de apontar seus
momentos favoritos e dizer como enxergam o uso de determinado recurso pelos diretores e
roteiristas. Entretanto, esses fãs são capazes de separar essas impressões do processo de
identificação, explicação e exemplificação dos tropos nas páginas principais. Por essa razão,
nas páginas associadas até existem sinais de como o fandom entendeu aqueles recursos, mas na
página principal, na qual se concentra o trabalho básico da wiki, o princípio dos tropos como
ferramentas se aplica rigorosamente.
Se avançarmos em direção a outra linha de formalistas é possível encontrar mais
concepções que não fazem nenhum juízo de valor acerca de determinado recurso por si só. Por
exemplo, Clement Greenberg, crítico de arte norte-americano considerado um dos expoentes
mais fortes do formalismo no século XX realiza na obra Estética Doméstica afirmações que

40

Tropes are like a knife, they can carve well or badly, by the carver's skill.

65

nos permitem notar que o autor também considera que um recurso por si só não é bom ou ruim.
Greenberg alega que se o número de ocorrência de determinado recurso fosse o suficiente para
julgar se uma obra é boa ou ruim,

Após termos sido informados de que uma certa obra contém tantas e tantas
ocorrências de propriedades da classe “A”, tantas e tantas ocorrências de
propriedades da classe “B”, e assim por diante, e ainda uma ou mais
ocorrências de propriedades da classe “Z” (como “fusão”) nesse ou naquele
grau, teríamos condições de inferir de tudo isso tão grande ou pequeno seria o
valor estético da obra em questão. (GREENBERG, 2002, p. 76-77)

O TV Tropes destaca essa noção lembrando aos usuários que “há uma coisa que você
deve ter em mente para manter sua sanidade mental aqui, e é que incluir um tropo em um
determinado trabalho não o torna "arruinado"” (TV TROPES, 2018, s/p, tradução nossa 41).
Além disso, ao dizer que quase todos os tropos possuem um forro de prata, a wiki trabalha com
a ideia que mesmo os recursos que à primeira vista possam parecer ruins ainda podem ser
subvertidos, parodiados ou empregados de uma forma que o público não está acostumado. Do
mesmo modo, a wiki ao afirmar que um bom programa não precisa de “bons” tropos lembra o
leitor do fato que muitas pessoas tratam o processo de construção de um bom programa quase
como algo químico, como se bastasse misturar a porção certa do elemento X com o elemento
Y e Z para garantir a origem de um produto de sucesso. Para a wiki um programa bem escrito
não depende dos tipos de tropos que possui, na verdade, é o modo como esses tropos são
empregados que garante uma história boa ou ruim. Assim, tanto para o TV Tropes como para
Greenberg, a ocorrência de determinados tropos por si não implica no valor estético da obra.
Avançando na exploração na página de Mr. Robot nota-se também um grande número
de tropos que se referem a obras que de algum modo influenciam o programa. Tropos como
Take That!, Shout-Out, Pastiche e Retraux evocam de algum modo trabalhos como Fight Club
(1999), The Matrix (1999), Twin Peaks (1990-1991), American Psycho (2000) e até mesmos
sitcoms dos anos 80 e 90. A fim de ilustrar a presença desse tipo de tropo na wiki, pretende-se
apresentar em primeiro lugar os exemplos que foram incluídos com relação a primeira
temporada de Mr.Robot no tropo Shout-Out, que atualmente corresponde ao mais
exemplificado pelos fãs com um total de 16 ocorrências expostas na wiki e considera-se aqui
como um tropo referente a uma situação ou circunstância. Em seguida, tem-se a apresentação
do tropo Pastiche, que apesar de pouco exemplificado é um importante representante do tipo
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There is one thing that you must keep in mind to retain your sanity here, and that is that including a trope in a
particular work does not make it "ruined."
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estilístico.
QUADRO 7 – Exemplos do Tropo Shout-out na página de Mr. Robot

Back to the
Future II

Home Alone
Beastie Boys
The Pixies

Pulp Fiction

V for
Vendetta
The Sopranos

Titanic

Shout-Out
Angela aparece com um DVD de Back to the Future Part II, que ela diz ser o
filme favorito de Elliot. Se isso é verdade ou não, não está confirmado. Elliot
parece não ter interesse em arte ou cultura. No 8° episódio, vemos uma foto de
Elliot e seu pai fazendo cosplay de Marty McFly e Doc Brown, respectivamente.
(TV TROPES, 2018, s/p, tradução nossa42)
Shayla grita "Mantenha o peixe um animal imundo" para Elliot minutos depois
que ela o entrega Qwerty. (TV TROPES, 2018, s/p, tradução nossa43)
Um dos jogos encontrados no arcade se chama Intergalactic Planetary. (TV
TROPES, 2018, s/p, tradução nossa44)
O 9° episódio, no qual Elliot descobre que o Mr. Robot era uma alucinação do pai
morto e ele foi responsável por todas as suas ações, termina com uma versão
instrumental de "Where Is My Mind", do The Pixies. (TV TROPES, 2018, s/p,
tradução nossa45)
Mr. Robot pergunta a Elliot se ele quer ver o Time Cop ou o Stargate, mas Elliot
escolhe Pulp Fiction. (TV TROPES, 2018, s/p, tradução nossa46)
Quando perguntado se ele está bem, Elliot responde "Eu estou bem longe de estar
bem": uma frase memorável de Pulp Fiction. (TV TROPES, 2018, s/p, tradução
nossa47)
As máscaras usadas pela Fsociety e seus apoiadores são uma óbvia alusão às
máscaras de Guy Fawkes usadas pelo Anonymous, que foram inspiradas por V de
V for Vendetta. (TV TROPES, 2018, s/p, tradução nossa48)
O uso de um peixe falante na sequência da alucinação de retirada e o uso da
"World Destruction" do Time Zone durante o final da temporada, ambos são
shout-out para The Sopranos. (TV TROPES, 2018, s/p, tradução nossa49)
Na cena final do clube de cavalheiros do 1%, enquanto Price e White Rose
discutem o hack, um harpista toca "Nearer My God to Thee", supostamente a
última música tocada no Titanic antes de afundar. (TV TROPES, 2018, s/p,
tradução nossa50)
Fonte: elaborado pela autora a partir de informações do TV Tropes (2018)

Segundo o TV Tropes (2018), o Shout-Out pode ser um nome, uma linha de diálogo ou
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Angela shows up with a DVD of Back to the Future Part II, which she says is Elliot's favorite movie. Whether
this is true or not is unconfirmed. Elliot seems to have no interest in art or culture. In the eighth episode, we see
a picture of Elliot and his father cosplaying as Marty McFly and Doc Brown, respectively.
43
Shayla shouts "Keep the fish ya filthy animal" to Elliot minutes after she gives him Qwerty.
44
One of the games found in the arcade is called Intergalactic Planetary.
45
The ninth episode, in which Elliot learns that Mr. Robot was a hallucination of his dead father and he was
responsible for all of his actions, ends with an instrumental version of "Where Is My Mind" by The Pixies.
46
Mr. Robot asks Elliot if he wants to see Time Cop or Stargate, but Elliot chooses Pulp Fiction.
47
When asked if he is okay, Eliot responds "I am pretty fucking far from okay": a memorable line from Pulp
Fiction.
48
The masks worn by Fsociety and its supporters are an obvious allusion to the Guy Fawkes masks worn by
Anonymous, who themselves were inspired to wear them by V from V for Vendetta.
49
The use of a talking fish in the withdrawal hallucination sequence, and the use of Time Zone's "World
Destruction" during the season finale, both shout out to The Sopranos.
50
In the final scene in the 1% gentlemen's club, while Price and White Rose discuss the hack, a harpist plays
"Nearer My God to Thee," purportedly the last song played on the Titanic before it sunk.
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qualquer outro elemento em uma obra que faça alusão a outra produção. Para a wiki o que marca
o Shout-Out é a intencionalidade e a composição de um tipo de alusão que se encaixe no
contexto da história, adicionando uma nova camada de sentido. Não se trata de apenas
mencionar uma obra que existe fora daquele universo ficcional, é preciso que a alusão tenha
algum significado. Já em relação ao Pastiche, trata-se de um tropo exemplificado na página de
Mr. Robot com “Enquanto o enredo do show pega emprestado alguns elementos óbvios de
Fight Club, os filtros de cor, enquadramento de personagens e escolhas de enquadramento em
geral são muito no estilo de David Fincher” (TV TROPES, 2018, s/p, tradução nossa 51). Seja
citando situações ou mesmo elementos estilísticos, esse tipo de análise vai diretamente de
encontro ao princípio da wiki que diz não haver nada de novo sob o sol, chamando atenção para
o fato de que toda história é influenciada por uma antecessora. A ideia é que não há nada de
completamente original, já que as histórias vão sendo construídas e reconstruídas com recursos
narrativos em comum. No entanto, a ideia defendida pela wiki é que o fato de determinado
recurso já ter sido usado anteriormente não faz do mesmo um cliché ou algo necessariamente
ruim.
Em tropos como esses tem-se a ideia de que os autores estão sempre sendo influenciados
e essas influências são mostradas nas histórias, intencionalmente ou não. Tal noção remete a
ideia de intextualidade presente especialmente nos estudos de Mikhail Bakhtin. Ainda que
crítico do formalismo, Bakhtin foi influenciado por tais estudos e é um nome imprescindível
quando se trata da noção de dialogismo e intextualidade. Destaca-se que “a intertextualidade na
obra de Bakhtin é, antes de tudo, a intextualidade “interna” das vozes que falam e polemizam
no texto, nele reproduzindo o diálogo com outros textos” (BARROS; FIORIN, 1999, p. 4), ou
seja, para o autor os textos dialogam produzindo novos efeitos. De maneira similar, o TV Tropes
considera que o uso de um tropo dialoga com obras anteriores que também o adotaram e a
repetição de um mesmo recurso dentro de uma obra também produz diálogos e novos sentidos
no texto.
Outra importante observação é que os exemplos citados pela wiki com relação aos
personagens presentes em Mr. Robot, em geral estão conectados com tropos que dizem respeito
a função que os mesmos desempenham na narrativa. Five-Man Band, por exemplo, tropo que
diz respeito a um grupo de personagens que possuem arquétipos que se complementam, é
identificado no grupo hacker fsociety com a seguinte formação:
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While the plot of the show borrows some obvious elements from Fight Club, the color filters, framing of
characters, and shot choices in general are very much in the style of David Fincher.
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QUADRO 8 – Exemplos do Tropo Five-Man Band na página de Mr. Robot

Five-Man Band
The Leader
The Lancer
The Smart Guy
The Big Guy
The Chick

Elliot Alderson/Mr. Robot
Darlene Alderson
Leslie Romero
Sunil "Mobley" Markesh
Shama "Trenton" Biswas

Fonte: elaborado pela autora a partir de informações do TV Tropes (2018).

A mesma formação é identificada pela wiki em séries como Glee (2009-2015), Grey's
Anatomy (2005-), Hawaii Five-0 (2010-), How I Met Your Mother (2005-2014), Lost (20042010), The Walking Dead (2010-), The X-Files (1993-2002 e 2016-) e muitas outras. Entretanto,
é importante notar que essas obras são de gêneros bem diferentes e possuem personagens que
não parecem em nada uns com os outros. Ainda assim a wiki percebe que mesmo com
características bem diferentes, esses personagens desempenham funções similares na narrativa.
Esse tipo de entendimento permeia toda a wiki e já é trabalhado na narratologia desde os escritos
de Vladimir Propp em a Morfologia do Conto Maravilhoso. Embora fortemente criticado por
conta do rótulo como formalista e responsável pela análise apenas de contos russos, com Propp
(2001) tem-se importantes explicações para fatores como, por exemplo, a presença dos mesmos
esquemas narrativos no folclore de povos que nunca estiveram contato. Em suas análises, o
autor percebeu que ao comparar contos diferentes, muitas ações se repetem mas alteram-se os
personagens e suas características. O que permanecia ali eram as funções de cada personagem,
fator que para Propp (2001) indica que os estudos dos contos deveriam ser realizados tendo
como base as funções que cada personagem desenvolve na narrativa.
O fato é que em noções como as defendidas por Kristin Thompson (1988) em relação
ao neoformalismo, também é possível notar que o modo como o TV Tropes enxerga seus tropos
está longe de ser único ou sem fundamento. Em Breaking the Glass Armor: Neoformalist Film
Analysis, a autora estadunidense defende que o “neoformalismo assume que o significado difere
de filme para filme pois, como qualquer outro aspecto de um filme, é um artifício”
(THOMPSON, 1988, p. 15, tradução nossa52). Para Thompson (1988), um artifício pode ser
qualquer elemento ou estrutura que possua um papel naquele trabalho de arte (um movimento
de câmera, uma palavra repetida, um tema e etc). Tal concepção não é muito diferente de
quando o TV Tropes coloca que um tropo pode ser “um truque de enredo, uma configuração,
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Neoformalism assumes that meaning differs from film to film because it, like any aspect of the film, is a device.
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uma estrutura narrativa, um tipo de personagem, um idioma linguístico” (TV TROPES, 2018,
s/p, tradução nossa53).
O que chama atenção na noção de artifício trabalhada por Thompson (1988), além da
semelhança com o conceito de tropo adotado pela wiki, é o fato de que para a autora todo
artifício tem o mesmo potencial de desfamiliarização e de ser usado para a construção sistêmica
em um filme. Para Thompson a ideia de desfamiliarização consiste no propósito básico da arte.
A autora entende que tendo em vista que a arte está localizada a parte do mundo cotidiano no
qual utilizamos nossa percepção para fins práticos, é com a desfamiliarização que a arte pode
cumprir o seu propósito nos permitindo apreciar as formas de uma maneira diferente daquela
do mundo cotidiano. Essa noção e o termo desfamiliarização são de autoria do formalista russo
Victor Chklovski que em A arte como Procedimento defende que:

O objetivo da arte é dar a sensação do objeto como visão e não como
reconhecimento; o procedimento da arte é o procedimento da singularização
dos objetos e o procedimento que consiste em obscurecer a forma, aumentar a
dificuldade e a duração da percepção. (CHKLOVSKI, 1976, p. 45)

Em primeiro lugar, ressalta-se aqui que o termo “singularização” apresentado no trecho
acima é o mesmo que Kristin Thompson (1988) chama de “desfamiliarização”. Tal diferença
ocorre devido a questões envolvendo o modo como esses escritos foram traduzidos. Em russo,
o termo original corresponde ao neologismo остранение (ostranenie) e em português e inglês
a tradução tem divergido entre singularização ou desfamiliarização (defamiliarization) e
estranhamento (estrangement). Na introdução de Theory of Prose de Victor Chklovski o
tradutor Benjamin Sher explica que ostranenie não existe no idioma russo, mas pode ser
entendida como o processo ou ato que dota um objeto ou imagem de estranheza removendo ele
de uma rede de percepção convencional. Sher (1988) explica que a tradução como
desfamiliarização usada pela primeira vez em Russian Formalist Criticism (1965) por Lee T.
Lemon e Marion J. Reis vai na contramão do que pretendia Chklovski uma vez que não se trata
de uma transição entre familiar para desconhecido e sim “[...] ao real conhecimento que
expande e 'complica' nosso processo perceptivo pelo rico uso de metáforas, símiles e múltiplas
figuras de discurso” (SHER, 1988, p. 19, tradução nossa54). Entretanto, a ideia principal que
Thompson (1988) busca alcançar com o uso do termo segue clara: a desfamiliarização ou a
singularização tem a ver com o propósito básico da arte em nossas vidas. De tal modo,
53
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A plot trick, a setup, a narrative structure, a character type, a linguistic idiom.
to real knowledge that expands and ‘complicates’ our perceptual process in rich use of metaphors, similes and
a host of other figures of speech
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considera-se que os artifícios por si só possuem o mesmo potencial de desfamiliarização. Assim,
tem-se que é na utilização dos mesmos que reside o valor estético.
Além disso, na mesma obra Kristin Thompson (1988) evidencia que para entender as
qualidades únicas de um trabalho artístico deve ser ter em mente que diversos trabalhos utilizam
os mesmos artifícios, de modo que é na observação da função de cada artifício que o analista
ou crítico deve buscar entender as obras. Função aqui é um conceito entendido a partir da noção
do formalista russo Yuri Tynianov (1976) que considera a mesma como o inter-relacionamento
de cada elemento de uma obra com outros trabalhos literários e com o sistema literário como
um todo. Nesse sentido, Thompson (1988) destaca que seu entendimento vai de encontro às
ideias de Boris Eikhenbaum (1976) que defende que a função de cada artifício em contexto
costuma ser mais importante para o analista do que o artifício em si. Nessa mesma linha, David
Bordwell (2010) também afirma que não se pode olhar um artificio isolado de suas funções e
destaca que um artificio em uso em um período primitivo pode continuar a ser usado em um
período clássico, mas sua função pode mudar.
Uma outra perspectiva importante ressaltada por David Bordwell consiste na ideia de
que “porque as histórias estão à nossa volta, os espectadores abordam um filme narrativo com
expectativas definidas” (BORDWELL, 2010, s/p, tradução nossa 55 ). O autor explica que o
espectador pode ter uma boa ideia prévia sobre do que se trata uma história por já ter lido o
livro no qual ela se baseia ou por ter visto o filme anterior de determinada franquia, no entanto,
muitas das antecipações do público são características da própria forma fílmica já que se assume,
por exemplo, que na história devem haver personagens, alguma ação que envolverá os mesmos,
uma série de conflitos e uma resolução. Assim, compreende-se que o espectador vai com
expectativas e preparado para dar sentido ao filme. Para o TV Tropes, nota-se que os tropos são
vistos como parte das expectativas mencionadas por Bordwell, colocadas como “um atalho para
descrever situações que o storyteller pode razoavelmente assumir que o público reconhecerá”
(TV TROPES, 2018, s/p, tradução nossa56).
Talvez esse seja justamente também o ponto em que as ideias da wiki ao mesmo tempo
se aproximam e se afastam do formalismo e neoformalismo. Para o TV Tropes, interessa
principalmente identificar os tropos entendendo que os mesmos são formas facilmente
reconhecidas pela audiência, recorrentes e por si nem positivas ou negativas. Acontece que
enquanto o formalismo e o neoformalismo, com relação a desfamiliarização parece buscar
justamente as formas com maior potencial para dificultar e prolongar a percepção, a wiki busca
55
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Because stories are all around us, spectators approach a narrative film with definite expectations.
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primordialmente as formas facilmente reconhecidas pela audiência. É claro que a wiki também
reconhece e valoriza as chamadas subversões de tropos que se encaminham um pouco mais
para a noção de desfamiliarização trabalhada por Thompson (1988), entretanto o trabalho
principal do site primordialmente foca nas formas, temas e recursos comuns entendendo os
mesmos como caminhos “[...] para controlar as expectativas do público, seja usando-os
diretamente ou subvertendo-os, para transmitir coisas rapidamente ao público, sem dizê-las”
(TV TROPES, 2018, s/p, tradução nossa57).
Ainda assim, entende-se que de um modo geral muitos dos princípios identificados em
estudos formalistas e neoformalitas também podem ser encontrados em muito daquilo que o
TV Tropes defende em relação aos seus tropos. Intencionalmente ou não, o fato é que a wiki
não só construiu um conceito próprio, como também estabeleceu princípios de análise que estão
de acordo como muito daquilo defendido pelas linhas de estudo aqui analisadas. Não se
pretende entrar no mérito de questões que envolvam o rigor científico dos princípios adotados
pelo TV Tropes. A wiki em questão não se propõe a ser nenhum tipo de organização científica
com análises narrativas apoiadas em uma extensa bibliografia. Como já mencionado, o TV
Tropes tem como proposta ser um site de entretenimento e a análise aqui realizada leva em
conta essa questão. Entretanto, não se pode ignorar o fato de que esses fãs estão de algum modo
se divertindo com análises que seguem princípios muito similares a estudos narratológicos que
também valorizam a desconstrução das obras.

4.3 Os leitores da wiki
Considerando que um dos objetivos deste trabalho consiste em observar como os
participantes compreendem as atividades da wiki, propõe-se aqui a análise dos dados coletados
a partir de um questionário respondido por brasileiros acerca do seu entendimento com relação
ao TV Tropes. Ressalta-se que embora a escolha dos participantes tenha se dado de forma
aleatória, por se tratar de uma amostra pequena os resultados obtidos não devem ser
generalizados para todo o universo da wiki (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2016). Porém,
considera-se que mesmo a partir de um pequeno grupo é possível apreender algumas nuances
que não podem ser analisadas apenas a partir do conteúdo textual encontrado no site.
A partir do questionário buscou-se compreender os seguintes pontos: como os usuários
definem tropo; se as informações adquiridas através do TV Tropes alteraram o modo como o
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usuário entende as narrativas; se o usuário reconhece os tropos enquanto consome narrativas e
ainda se o usuário reconhece as análises do TV Tropes como similares a algum estudo narrativo.
Entende-se que os objetivos dos princípios de análise definidos pelo TV Tropes e o princípio
da wiki como um todo, possui como foco garantir que os usuários entendam os tropos como
ferramentas e sejam capazes de identificar essas ferramentas na construção dos conteúdos que
consomem. Portanto, a análise de como esses pontos alcançam os participantes complementa a
compreensão daquilo que se busca a partir da questão norteadora deste trabalho.
Perceba que neste trabalho, assim como as wikis ignoram as credenciais de seus
participantes, não interessava ao questionário identificar a formação do entrevistado ou o seu
domínio teórico sobre estudos narratológicos. Embora ao longo das respostas seja possível
perceber que alguns entrevistados estão de algum modo envolvidos com a escrita, não era do
interesse do trabalho relacionar a compreensão do participante acerca da wiki com sua formação
profissional, idade ou gênero. Na verdade, busca-se muito mais compreender se de algum modo
a wiki transformou ou não o entendimento desses participantes sobre os produtos consumidos,
como se dá essa mudança, se os participantes entendem o princípio da wiki e etc.
Desse modo, com o intuito de explorar o que fica aos participantes com relação a
definição do principal conceito da wiki, tem-se como primeira pergunta, “Com suas palavras,
como você definiria tropo (trope)? ”. A partir disso, em primeiro lugar buscou-se se identificar
que tipo de noção de tropo o usuário trabalhou em sua resposta. Com base nisso, as respostas
dos entrevistados foram organizadas tendo como resultado o seguinte panorama:
Figura 9 – Respostas dos entrevistados para a primeira pergunta

Fonte: elaborado pela autora (2018)
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Tal como já evidenciado neste trabalho, o TV Tropes entende que um tropo consiste em
uma convenção, um padrão em narração que não é inerentemente disruptivo à história, mas que
ao se tornar intrusivo pode ser entendido como um cliché. Assim como o gráfico demonstra, a
maior parte dos participantes que responderam o questionário entende os tropos de maneira
similar aquilo informado pela wiki. Além disso, as respostas quase sempre eram acompanhadas
de exemplos e escritas com uma linguagem que se assemelha aos textos do TV Tropes. A
participante Maria, por exemplo, que conhece a wiki desde 2013 afirma que “tropo é algum
artifício dentro de uma história que é repetido várias vezes. Pode ser um arquétipo, um jeito de
agir do protagonista ou das demais personagens, um plot point. Basicamente, qualquer elemento
dentro de uma história, diegético ou não, pode ser um tropo” (MARIA). Na mesma linha, João
que conheceu a wiki entre 2010 e 2011 explica que para ele tropo seria “[...] como um elemento
da estrutura do storytelling. Uma convenção narrativa” (JOÃO). Assim, padrão, convenção e
artifício são as noções mais presentes nas respostas, de modo que apenas um participante, que
conhece a wiki desde 2014, afirmou que tropos seriam como “Um clichê de narrativa ou de
personagem” (ANA). Além disso, destaca-se também a ideia de repetição e recorrência dos
tropos, presente em oito das dez respostas e o fato de que um dos entrevistados citou Joseph
Campbell e o monomito, conteúdos também trabalhados pela wiki na página Livros Sobre
Tropos (Books on Tropes), comparando o trabalho do TV Tropes ao que fora realizado por
Campbell em sua obra.
A segunda pergunta foi “Você acha que as informações que você conheceu a partir do
TV Tropes mudaram a forma como você enxerga/entende as narrativas (tais como filmes, séries,
livros, jogos e etc.)? Se sim, você poderia me explicar como seria essa mudança? ”. Ao serem
questionados sobre isso os participantes foram quase unânimes ao afirmar que sim, as
informações encontradas no TV Tropes mudaram a forma como eles entendem narrativas.
Somente um participante deu uma resposta negativa para essa questão, os outros nove
entrevistados consideram que houve uma mudança em suas percepções após conhecerem a wiki.
Figura 10 – Respostas dos entrevistados para a segunda pergunta
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Fonte: elaborado pela autora (2018)

Destaca-se com relação a segunda pergunta principalmente os seguintes trechos das
respostas de José, Ana, Antônia e Carlos.

Antes disso eu até conseguia observar os padrões, ter um entendimento
generalizado dessas técnicas, mas sem ser mais aprofundado, sem reconhecer
por nome ou as minúcias ou mesmo apontar onde eu já tinha visto algo similar.
Depois de conhecer o Tv Tropes e mergulhar nesse universo de possibilidades
narrativas e entender muito melhor a forma como a produção criativa funciona
eu me sinto com a capacidade de analisar muito mais criticamente algo que
acompanho, seja em livros, filmes ou séries [...] (JOSÉ)
Acho que mudou no sentido em que eu aprendi a identificar e nomear os clichês
que já percebia nas mídias que consumia, e me fez descobrir mais coisas pra
consumir baseado nas tropes que eu gosto. (ANA)
Sim, na medida em que me deu mais parâmetros analíticos. Um tropo não se
confunde com um clichê e é interessante notar a utilização destes em uma
narrativa - se o tropo se torna um clichê, por exemplo. Também acho
interessante a análise de como tropos recebem a ação do tempo, ou são
ideologicamente motivados, como "o negro em um filme de terror", por
exemplo, e como essa percepção ideológica se altera com o passar do tempo.
(ANTÔNIA)
Como alguém que sempre teve facilidade pra identificar certos padrões
narrativos e prever como as histórias de desdobrariam a partir dali, eu encontrei
no TV Tropes uma ferramenta, pois ele dava nome a esses padrões e, através
de suas páginas para cada um, mostrava vários exemplos de como foram
utilizados em livros, filmes, jogos e afins. Com esse conhecimento, se tornava
fácil ver quais narrativas faziam apenas mais do mesmo e quais outras
tentavam mudar as coisas, ou utilizar esses padrões de maneiras mais criativas.
(CARLOS)

É interessante perceber a partir dessas respostas o modo como saber nomear os tropos é
valorizado pelos participantes. Entende-se que no contexto da produção audiovisual o avanço
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de plataformas de vídeo sob demanda (VoD), a popularização de DVDs e blu-rays, e até mesmo
a proliferação de torrents e outros meios ilegais de se acessar conteúdo, possibilita ao público
um fácil acesso a diferentes obras das mais diversas épocas. Além disso, narrativas de outros
tipos de mídia como livros, jogos e outros produtos que se encontram espalhados no ciberespaço
possibilitam vislumbrar a formação de uma audiência com uma bagagem cultural que as
anteriores dificilmente poderiam ter. Esse fator colabora com a formação de uma cultura de fãs
que podem acessar a história dos gêneros e formatos, entender suas conformações e superações,
além de identificar tendências, repetições e inovações (SILVA, 2014). Ressalta-se que não se
fala aqui em uma relação de causa e efeito entre as possibilidades que esse público ganha com
o atual aparato tecnológico e o real engajamento do mesmo com esses conteúdos disponíveis.
O presente trabalho entende que a exploração de tal possibilidade está a cargo dos indivíduos,
entretanto, é importante destacar o viés que essas tecnologias possuem enquanto facilitadoras
da exploração de diferentes narrativas.
Nesse mesmo sentido, o TV Tropes é entendido aqui como uma ferramenta que dá aos
usuários a possibilidade de nomear e perceber não só a presença dos recursos narrativos em
diferentes produtos, mas também a evolução e a relação deles com a obra e com o
entretenimento de uma forma mais ampla. A partir das respostas dos entrevistados é possível
perceber que para aqueles que se envolvem com as práticas da wiki, o modo com o que os
mesmos recursos podem ser empregados para a construção de narrativas tão diferentes se torna
mais evidente.
Já a terceira pergunta tinha como interesse identificar se os participantes percebiam os
tropos enquanto consumiam histórias. Novamente, obteve-se um quadro quase unânime de
modo que não se identificou nenhum caso de participante que afirmasse não encontrar tropos
de modo algum. A variação encontrada nas respostas diz respeito apenas a observações quanto
a frequência com que se identifica tropos e ressalvas sobre o processo ser algo que demanda
um esforço ou que ocorre naturalmente. A participante Adriana, por exemplo, diz que
“Reconheço sim, mas não fico forçando a barra. Tira a graça da obra. ” (ADRIANA). Enquanto
que Antônia além da resposta afirmativa comenta que identifica tropos “[...] não só em
narrativas ficcionais (eu adoro a página do TVT para a Copa do Mundo, p. ex.) ” (ANTÔNIA).
A quarta pergunta está intimamente ligada com o que se busca responder no presente
trabalho. A fim de verificar se os usuários percebiam de algum modo uma conexão entre o TV
Tropes e outros estudos narratológicos perguntou-se “Você reconhece as análises/páginas do
TV Tropes como similares a algum tipo de estudo narrativo (mesmo que você não saiba
identificar qual ou quais)? ”. Mais uma vez, as respostas foram quase unânimes, apenas um
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participante disse que não considera a wiki similar a algum estudo narrativo. José por exemplo
destacou que não possui nenhum conhecimento acadêmico sobre o assunto, mas ainda assim
acredita que a “origem dessas análises e compilação de técnicas tenha começado com pessoas
com esse tipo de background” (JOSÉ), demonstrando que ainda que sem um conhecimento
profissional sobre o tema o participante é capaz de relacionar a prática com estudos narrativos.
Ao final, o participante ainda diz que “sendo academicismo ou não pouco importa, afinal o
trabalho colocado ali por um sem fim de pessoas dedicadas configura um estudo muito relevante
na minha opinião” (JOSÉ).
Já Antônio revela um outro lado dessa questão ao afirmar que “Apesar de ser um wiki
comunitário e, portanto, sujeito a oscilações enormes de qualidade, o TV Tropes permite
insights na narrativa que nos permitem entender melhor como ela é composta. ” (ANTÔNIO).
Nessa mesma linha, Maria diz que “mesmo com um leve foco no humor, acho o conteúdo do
site excelente e posso encarar como estudos narrativos colaborativos” (MARIA). Ao passo que
Francisco, por exemplo, ressalta que “[…] A plataforma é de contribuição livre, então por vezes
[...] pode ocorrer que o entendimento de quem adicionou tal tropo esteja equivocado”
(FRANCISCO). Compreende-se que esses participantes valorizam o trabalho realizado pela
wiki, mas ainda assim são capazes de observar tais análises por um viés crítico que reconhece
as falhas a que esses trabalhos estão sujeitos.
Acima de tudo, as respostas demonstram uma visão que entende as práticas realizadas
no TV Tropes como enriquecedoras e com uma ampla gama de contribuições. Carlos, por
exemplo, diz que “Com as tropes em mãos, se tornou possível dissecar as mais variadas
narrativas de maneira bastante acessível” (CARLOS). Enquanto que Adriana ainda aproveita
para destacar sua paixão pelos tropos ao dizer “Por que temos Anti-Heroes, por que Defrosting
Ice Queens, por que tanta coisa? Porque nós valorizamos isso, queremos isso [...]” (ADRIANA).
A partir das entrevistas, ainda que se tratando de uma amostra que não nos permite
generalizar os resultados para todos os participantes da wiki, é possível notar que ao menos
nesse grupo a maior parte dos princípios do TV Tropes são compreendidos. Percebe-se que a
relação da wiki com outros estudos narratológicos é algo que os participantes também estão
cientes e que o site de algum modo alterou a forma com que os mesmos consomem narrativas.
De certo modo, se segundo o próprio site uma de suas metas é ser acessível ao leitor, pode-se
dizer que ao menos nesta amostra a meta é atingida de forma satisfatória. Além disso, a wiki
encontra nesse grupo uma valorização de seu trabalho e da prática de se analisar narrativas.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao decorrer da presente pesquisa nota-se que o TV Tropes se edifica a partir de um
conceito base (Tropo) e princípios (Tropos São Ferramentas) que se conectam a linhas de
estudos que à primeira vista parecem muito distantes do universo das wikis de fãs. Tal como
evidenciado ao longo do trabalho, é difícil afirmar até que ponto os participantes estão cientes
dessas conexões, entretanto, não se pode negar que de algum modo esses usuários encontraram
na análise de narrativas uma fonte de entretenimento que já perdura por 14 anos. Assim, tendo
como objetivo principal responder até que ponto as práticas realizadas na wiki TV Tropes estão
relacionadas a uma tradição de estudos que valoriza a desconstrução de obras (através de
recursos como temas, tipos de personagens, formas e etc.) e servem como exemplo da
possibilidade de produção de conhecimento a partir de um modelo de inteligência coletiva,
verificou-se que a wiki se conecta ao formalismo e o neoformalismo em seus princípios e possui
uma noção de tropo interligada ao novo sentido do termo que vem ganhando forma em língua
inglesa especialmente a partir da década de 1980. Ademais, enquanto wiki e comunidade online,
o TV Tropes exibe características que nos permitem vislumbrar como a ideia de inteligência
coletiva de Lévy pode estar presente nas atividades desses fãs.
Considera-se que a partir da análise da página de Mr. Robot (2015-) foi possível
apreender como funciona a identificação e a escrita de tropos, e assim compreender melhor os
princípios que fazem as páginas da wiki serem como são. É importante notar que o trabalho do
TV Tropes reconhece a existência e a importância de muitos estudos narratológicos e obras
utilizadas no meio acadêmico, a página Tropos Sobre Livros (Books on Tropes) é exemplar
nesse sentido. Entretanto, a wiki se desvincula do rigor acadêmico presentes nesses trabalhos e
os abraça como apoios e não como delimitações teóricas. O que realmente importa ao site é o
humor, o entretenimento e a tentativa de se identificar e catalogar o máximo de recursos
possíveis onde quer que se encontre uma história.
Além disso, o presente trabalho entende o TV Tropes como um projeto que se propõe a
valorizar múltiplos conhecimentos e as habilidades de qualquer um que deseje ingressar na
comunidade. Nesse sentido, a comparação com a Wikipédia feita pelo criador da wiki para
explicar o princípio de que não há notabilidade (there’s no such thing as notability) é essencial
para que possamos perceber o quanto de inteligência coletiva a wiki exibe. Ao afirmar que o
site tem como proposito permitir a escrita de um conteúdo original valorizando também as
produções que se encontram na internet, mas que nunca encontraram o papel, a wiki se edifica
como um espaço no qual a multiplicidade de saberes e as contribuições da comunidade são
melhores recebidas do que, por exemplo, em wikis como a própria Wikipédia. É claro que se
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entende que a Wikipédia também tem suas razões para aceitar apenas entradas com citações e
a criação de páginas apenas para assuntos notáveis. Mas é interessante perceber que ao ir contra
justamente esses dois princípios, o TV Tropes terminou construindo um espaço no qual os
princípios defendidos por Lévy com relação a ideia de uma inteligência coletiva são exibidos
com uma notável clareza. Afinal, tal como evidenciado por Cosima Rughinis o site demanda
decisões colaborativas e ainda contribuições cumulativas, dando origem a um trabalho
complexo e coletivo.
A partir das entrevistas realizadas com leitores brasileiros do TV Tropes foi possível
notar que em geral a maior parte dos participantes entendem os conceitos da wiki, consideram
as atividades do TV Tropes como similares a outros estudos narratológicos e ainda se tornaram
consumidores mais críticos, capazes de identificar tropos e entender melhor as obras que
consomem. Ademais, as falas críticas de alguns participantes acerca da confiabilidade com
relação ao conteúdo encontrado no site nos lembra de um aspecto mencionado por Henry
Jenkins. Trata-se do fato de que a falta de regras constitui um dos pontos mais fortes e mais
fracos da inteligência coletiva. A liberdade encontrada na wiki permitiu aos participantes uma
construção de conteúdo auto coordenada que não depende da aprovação de alguém para ser
propagada. Entretanto, essa mesma liberdade que potencializa a produção coletiva do site,
corresponde a um fator que diminui o nível de confiabilidade do conteúdo produzido.
Entretanto, o que talvez mais se sobressaia com relação ao TV Tropes tem justamente a
ver com o potencial do site em contribuir com a formação de audiências mais críticas e atentas
aos recursos que compõem as obras que consomem. Não se pretende afirmar que iniciativas
como o TV Tropes estão naturalmente tornando o público mais crítico. Sabe-se que é apenas
uma pequena parcela da audiência que realmente adere a desconstrução de narrativas como
entretenimento em um nível como o da wiki. Porém, é preciso também ressaltar o quão
sintomático é encontrar em meio a cultura de fãs práticas tão elaboradas de análise de obras.
Além disso, considera-se importante mencionar que o sistema de organização do site
que se encontra dividido em diferentes tipos de análises, atribui diferentes regras para cada um
desses tipos e ainda busca estruturar diferentes caminhos para conectar todo o conteúdo
elaborado, demonstra uma profunda preocupação da wiki em estabelecer regras e manter certa
coerência, ao mesmo tempo em que lida com os desejos e as preferências de uma grande
quantidade de participantes. Entende-se que o procedimento principal da wiki, ou seja, a
exploração de recursos narrativos por uma perspectiva neutra, considerando-os nem positivos
e nem negativos, não é uma tarefa simples. No entanto, notou-se que ao menos na página
analisada a wiki consegue satisfatoriamente cumprir com essa proposta.

79

Além disso, a exploração da estrutura da wiki, a análise da página de Mr. Robot (2015-)
e ainda as entrevistas realizadas com os leitores brasileiros do site, apontam para um quadro no
qual o TV Tropes se revela como um objeto complexo, que conta com a dedicação de fãs do
mundo inteiro para a construção de algo que individualmente não poderia atingir tal magnitude.
Nota-se que essa valorização da coletividade acompanha a wiki desde sua origem, entretanto, é
especialmente na observação do modo com que a wiki negocia ordem, articulando as
habilidades e preferências de tantos participantes que aquilo que Lévy chama de inteligência
coletiva emerge como parte elementar para da wiki.
Com relação as conexões do TV Tropes com estudos narratológicos, é importante frisar
de que não há indícios de que a wiki pretenda se estabelecer como uma espécie de sucessora
desses estudos. Porém, o TV Tropes também não ignora ou mesmo desvaloriza a relevância de
tais linhas de conhecimento. Na verdade, considera-se que a relação identificada neste trabalho
deve ser vista com bastante cuidado, levando em conta os limites deste estudo e enquadrando
criticamente as observações realizadas.
Entende-se que fundamentalmente o TV Tropes é uma wiki de fãs cujo os objetivos
envolvem a análise de obras, a partir da identificação e explicação de recursos narrativos de
uma forma divertida e acessível. Entretanto, sem deixar de lado importantes características
como o bom humor, a wiki foi capaz de defender um conceito de tropo, trazendo ainda
Aristóteles na condição de primeiro troper conhecido. Sem ignorar as análises da própria
comunidade, a wiki conseguiu incluir diversas obras na página Livros Sobre Tropos (Books on
Tropes) e ainda apontar como autores já devidamente estabelecidos em suas respectivas linhas
de estudo apresentam ideias que o site também defende. Coletivamente os tropers realizaram
na página de Mr. Robot um trabalho que atende tanto aos princípios da wiki, como ainda muito
daquilo defendido por autores formalistas e neoformalistas. Tais fatores colocam o TV Tropes
em uma posição muito singular, destacando uma comunidade apaixonada pela prática de se
analisar histórias e ainda capaz de valorizar tudo aquilo que torna esse trabalho mais completo
e rico.
O trabalho aqui exposto acolhe o TV Tropes e toda sua singularidade a fim de entender
como as práticas ali realizadas poderiam estar conectadas com linhas de estudo que poucos
enxergam fora dos limites em que originalmente foram concebidas, e ainda busca perceber nos
avanços desses fãs o potencial que a ideia de inteligência coletiva oferece à produção de
conhecimento. Afirmar precisamente até que ponto vão essas conexões, o quão ciente a
comunidade da wiki se encontra com relação a isso e outras questões que naturalmente surgem
diante do que fora identificado na análise realizada, são pontos para além deste trabalho.
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Entretanto, se há algo que se pode deixar como consideração, são esses dois pontos: o primeiro
é que o site reforça algo que os estudos de fãs têm se esforçado desde sua origem para dizer,
que é o fato de que o público está longe do local passivo que por muitos anos foi colocado.
Muitos fãs se empenham em produzir e deixar suas marcas em seus objetos de afeto, outros
lutam pelo direito de serem ouvidos pelos produtores, enquanto que a comunidade aqui
estudada também escolheu seu campo de atuação, tornando-se capaz de a partir dele se divertir
enquanto cria uma interessante forma de se explorar tudo que se tem produzido de narrativa. O
segundo é que o TV Tropes pode nos ser útil para perceber o potencial que a noção de
inteligência coletiva possui. O foco da wiki sem dúvida alguma é o humor e o entretenimento,
mas seu trabalho deveria ser visto no mínimo como um exemplo real daquilo que os coletivos
inteligentes podem oferecer.

81

REFERÊNCIAS
ARISTÓTELES. Arte Retórica e Arte Poética. Trad. Antônio Pinto de Carvalho. Rio
de Janeiro: Ediouro, [199-]. ISBN 85-00-21422-8.
BARROS, Diana Luz Pessoa de; FIORI N, José Luiz. (Org.). Dialogismo, Polifonia,
Intertextualidade: em torno de Bakhtin. São Paulo: Edusp, 1999.
BARTHES, Roland. A Aventura Semiológica. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
BERNERS-LEE, Tim. WorldWideWeb: Proposal for a HyperText Project. [S.l]: 1990.
Disponível em: <https://www.w3.org/Proposal.html/> Acesso em: 08 de ago. 2018.
______. Information Management: A Proposal. [S.l]: 1989-1990. Disponível em:
<https://www.w3.org/History/1989/proposal.html/> Acesso em: 29 de jun. 2018.
______. Uniform Resource Locators (URL). [S.l]: 1994. Disponível em: <
https://www.rfc-editor.org/info/rfc1738/> Acesso em: 29 de jun. 2018.
BORDWELL, David; THOMPSON, Kristin. Film Art: An Introduction. New York:
McGraw-Hill, 2010.
BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. Uma história social da mídia: de Gutenberg à Internet.
Trad. Maria Carmelita Pádua Dias Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. Trad. Roneide Venancio Majer. São
Paulo: Paz e Terra, 1999.
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GLOSSÁRIO

Administrivia: artigos relacionados a política do TV Tropes, o padrão de formatação da wiki,
instruções aos usuários, listas e organização de links.
A Outra Wiki (The Other Wiki): no contexto do TV Tropes é como se referem a Wikipédia.
Ask The Tropers: um quadro de discussão da wiki onde se pode fazer perguntas gerais aos
tropers e moderadores.
Darth Wiki: o lado negro do TV Tropes, contém todo material que é inadequado ou muito
negativo para estar na parte principal da wiki.
Index: sistema organizacional para os artigos da wiki.
Notabilidade (Notability): uma definição da Wikipédia que exige que os assuntos incluídos
na wiki tenham certo padrão de notabilidade (relevância). O TV Tropes vai contra esse princípio.
Sugar Wiki: a parte "doce" do TV Tropes. Contém todo o conteúdo que é tão positivo e alegre
que não poderia estar na parte principal da wiki.
Trivia: alguns tropos estão objetivamente presentes em um trabalho e alguns são uma questão
de interpretação do público. Curiosidades, decisões envolvendo a produção, por-trás-dascâmeras e etc. ao contrário, são encontradas no contexto externo de um trabalho, tal tipo de
informação pertence ao Trivia.
Trope Finder: um fórum de discussão para perguntar se a wiki possui determinado tropo ou
em qual tropo particular um exemplo específico se encaixa.
Troper: qualquer pessoa que contribua com o site.
Troping: neologismo criado pelo TV Tropes para o ato de descobrir e documentar tropos.
Tropo: uma convenção ou artificio comum. No TV Tropes, tropo não é entendido pela
definição literária de um tropo, e não devem ser confundida com tal.
Tropável: situações dignas de serem transformadas em tropos.
TVT: TV Tropes
Wild Mass Guessing (WMG): parte da wiki onde tropers podem realizar suposições e
especulações sobre seus trabalhos favoritos.
You Know That Show: um quadro de discussão onde você pode pedir ajuda aos colegas
tropers para identificar um trabalho/obra cujo nome você não consegue lembrar.
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APÊNDICE A - Entrevistas com leitores da wiki
Participante 1
Quando conheceu o Tv Tropes:
Pouco mais de um ano atrás, quando me deparei com o
Nome: José
Idade: 26
termo "suspension of disbelief" e o Google me levou ao
TV Tropes
Com suas palavras, como você definiria tropo (trope)?
Eu definiria tropo como sendo as mecânicas e técnicas narrativas empregadas por escritores e
roteiristas em mídias diversas, observadas e reproduzidas partir de exemplos prévios. Uma espécie
de arquétipo narrativo.
Você acha que as informações que você conheceu a partir do TV Tropes mudaram a forma
como você enxerga/entende as narrativas (tais como filmes, séries, livros, jogos e etc.)? Se sim,
você poderia me explicar como seria essa mudança?
Com certeza sim. Antes disso eu até conseguia observar os padrões, ter um entendimento generalizado
dessas técnicas, mas sem ser mais aprofundado, sem reconhecer por nome ou as minúcias ou mesmo
apontar onde eu já tinha visto algo similar. Depois de conhecer o Tv Tropes e mergulhar nesse
universo de possibilidades narrativas e entender muito melhor a forma como a produção criativa
funciona eu me sinto com a capacidade de analisar muito mais criticamente algo que acompanho, seja
em livros, filmes ou séries (e também no que eu mesmo produzo como pretenso escritor). Algo que
antes era puramente inconsciente se tornou plenamente consciente e objetivo.
Você reconhece tropos (tropes) enquanto está consumindo algum tipo de narrativa?
Sim! Como disse acima, o processo de aprendizagem que obtive passando horas lendo as páginas do
site me fizeram tomar ciência de algo que anteriormente eu entendia apenas por intuição. De certa
maneira, foi com uma transição de um pensamento intangível para um empírico haha
Você reconhece as análises/páginas do TV Tropes como similares a algum tipo de estudo
narrativo (mesmo que você não saiba identificar qual ou quais)?
Bom, eu imagino que sim. Eu realmente não tenho conhecimento mais profundo da teoria acadêmica
sobre o assunto, mas só posso supor que a origem dessas análises e compilação de técnicas tenha
começado com pessoas com esse tipo de background. E, além disso, sendo academicismo ou não
pouco importa, afinal o trabalho colocado ali por um sem fim de pessoas dedicadas configura um
estudo muito relevante na minha opinião.

Participante 2
Quando conheceu o Tv Tropes:
2013
Com suas palavras, como você definiria tropo (trope)?
Tropo é algum artificio dentro de uma história que é repetido várias vezes. Pode ser um arquétipo,
um jeito de agir do protagonista ou das demais personagens, um plot point. Basicamente, qualquer
elemento dentro de uma história, diegético ou não, pode ser um tropo.
Você acha que as informações que você conheceu a partir do TV Tropes mudaram a forma
como você enxerga/entende as narrativas (tais como filmes, séries, livros, jogos e etc.)? Se sim,
você poderia me explicar como seria essa mudança?
Sim, o site me permitiu, como um aspirante a cineasta, entender como funcionam as histórias e como
Nome: Maria

Idade: 20
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os variados elementos se repetem. Fugir do clichê, do repetido, deixa de ser o foco da ação criativa e
algo mais interessante toma seu lugar: o entendimento de como sua história se relaciona às outras
histórias e como seus personagens e tramas fazem parte de um universo muito maior. O TV Tropes
me mostrou que escrever uma história é incorrer em repetições, mas que isto não tira a originalidade
de nenhuma obra.
Você reconhece tropos (tropes) enquanto está consumindo algum tipo de narrativa?
Com o costume de escrever mais, adquirido há uns 2 anos, comecei a reconhecer e analisar. Vez ou
outra até procuro se já está listado no site. Ele nunca falhou, então nunca precisei acrescentar nenhuma
impressão minha.
Você reconhece as análises/páginas do TV Tropes como similares a algum tipo de estudo
narrativo (mesmo que você não saiba identificar qual ou quais)?
Sim, eu reconheço. Mesmo com um leve foco no humor, acho o conteúdo do site excelente e posso
encarar como estudos narrativos colaborativos. Dificilmente saio de uma página que não se aprofunda
no tropo ou o destrincha (às vezes gerando outra leva de tropos) de maneira satisfatória.

Participante 3
Quando conheceu o Tv Tropes:
2014
Com suas palavras, como você definiria tropo (trope)?
Um clichê de narrativa ou de personagem
Você acha que as informações que você conheceu a partir do TV Tropes mudaram a forma
como você enxerga/entende as narrativas (tais como filmes, séries, livros, jogos e etc.)? Se sim,
você poderia me explicar como seria essa mudança?
Sim, o site me permitiu, como um aspirante a cineasta, entender como funcionam as histórias e como
os variados elementos se repetem. Fugir do clichê, do repetido, deixa de ser o foco da ação criativa e
algo mais interessante toma seu lugar: o entendimento de como sua história se relaciona às outras
histórias e como seus personagens e tramas fazem parte de um universo muito maior. O TV Tropes
me mostrou que escrever uma história é incorrer em repetições, mas que isto não tira a originalidade
de nenhuma obra.
Você reconhece tropos (tropes) enquanto está consumindo algum tipo de narrativa?
Sim!
Você reconhece as análises/páginas do TV Tropes como similares a algum tipo de estudo
narrativo (mesmo que você não saiba identificar qual ou quais)?
Sim, mas não saberia dizer qual.
Nome: Ana

Idade: 23

Participante 4
Quando conheceu o Tv Tropes:
acredito que conheci em 2010, 2011.
Com suas palavras, como você definiria tropo (trope)?
Eu defino trope como um elemento da estrutura do storytelling. uma convenção narrativa.
Você acha que as informações que você conheceu a partir do TV Tropes mudaram a forma
como você enxerga/entende as narrativas (tais como filmes, séries, livros, jogos e etc.)? Se sim,
você poderia me explicar como seria essa mudança?
Mudou no sentido que adicionou um layer a mais no entendimento da estrutura das narrativas, na
Nome: João

Idade: 27
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percepção das intenções e da navegação criativa do autor ao longo da construção da obra.
Você reconhece tropos (tropes) enquanto está consumindo algum tipo de narrativa?
Sim, muitas vezes eu até vou conferir depois pra ver se aquele elemento em particular da narrativa é
considerado trope e em q situações ele foi utilizado melhor/pior.
Você reconhece as análises/páginas do TV Tropes como similares a algum tipo de estudo
narrativo (mesmo que você não saiba identificar qual ou quais)?
Não saberia te dizer a qual estudo ela é similar, mas considerando o como elas estruturam uma base
para análises e comparações de obras a fim de entender onde o trope funciona bem/mal, eu reconheço
como estudo narrativo sim.

Participante 5
Quando conheceu o Tv Tropes:
Nome:
Idade: 32
Francisca
há uns 5 anos, acho.
Com suas palavras, como você definiria tropo (trope)?
Elementos narrativos que se repetem de formas diferentes em diferentes histórias.
Você acha que as informações que você conheceu a partir do TV Tropes mudaram a forma
como você enxerga/entende as narrativas (tais como filmes, séries, livros, jogos e etc.)? Se sim,
você poderia me explicar como seria essa mudança?
Com certeza. Eu vejo as narrativas de forma um pouco mais crítica, identificando os tropos e julgando
se foram utilizados de forma eficiente ou não.
Você reconhece tropos (tropes) enquanto está consumindo algum tipo de narrativa?
Se estiver procurando ativamente, sim.
Você reconhece as análises/páginas do TV Tropes como similares a algum tipo de estudo
narrativo (mesmo que você não saiba identificar qual ou quais)?
Certamente me parece ser um estudo de narrativas.

Participante 6
Quando conheceu o Tv Tropes:
2012
Com suas palavras, como você definiria tropo (trope)?
Um bloco narrativo em comum em diversas histórias.
Não necessariamente um clichê, mas mais como toda convenção narrativa, moldável ou não
Você acha que as informações que você conheceu a partir do TV Tropes mudaram a forma
como você enxerga/entende as narrativas (tais como filmes, séries, livros, jogos e etc.)? Se sim,
você poderia me explicar como seria essa mudança?
Sim. A princípio o reflexo era de ver tropos como algo já criado e que se deve intencionalmente evitar,
mas com o tempo minha ideia de tropo mudou mais para algo parecido como a noção do monomito
de Joseph Campbell. Tropos representam mais algo como blocos narrativos que representam nossa
realidade de alguma forma subjetiva, portanto é impossível se desprender deles tanto quanto é
impossível se desprender da nossa realidade. Narrativas sempre vão ter elementos em comum, mas
isso não faz delas necessariamente semelhantes, e elas podem ter significados e contextos
absolutamente diferentes.
Você reconhece tropos (tropes) enquanto está consumindo algum tipo de narrativa?
Sim, ocasionalmente.
Nome: Antônio

Idade: 27
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Você reconhece as análises/páginas do TV Tropes como similares a algum tipo de estudo
narrativo (mesmo que você não saiba identificar qual ou quais)?
Sim. Apesar de ser um wiki comunitário e, portanto, sujeito a oscilações enormes de qualidade, o TV
Tropes permite insights na narrativa que nos permitem entender melhor como ela é composta. Talvez
isso ocorra ao custo da interpretação individual do leitor, que pode preferir sua propria interpretação
a do autor, mas é importante que haja uma separação da intenção do autor e do leitor nesse caso.

Participante 7
Quando conheceu o Tv Tropes:
Certa vez um amigo meu listou um Trope (acredito que
Nome:
Idade: 26
tenha sido o Rule of Cool) e daí comecei a usá-lo para ler
Francisco
alguns artigos sobre alguns filmes, desenhos e jogos que
gosto.
Com suas palavras, como você definiria tropo (trope)?
Eu penso que seria um “lugar comum narrativo”. São situações ou características que acabam
ocorrendo e se repetem dependendo da história ou como o autor define seus personagens e ações que
realizam.
Você acha que as informações que você conheceu a partir do TV Tropes mudaram a forma
como você enxerga/entende as narrativas (tais como filmes, séries, livros, jogos e etc.)? Se sim,
você poderia me explicar como seria essa mudança?
Para ser sincero não. Eu acabo consumindo esses produtos narrativos sob apenas minha perspectiva
e depois de um tempo eu vou ler os Tropes relacionado ao o que eu li/vi/joguei.
Você reconhece tropos (tropes) enquanto está consumindo algum tipo de narrativa?
Dificilmente. Como disse, eu procuro consumir esse tipo de coisa sob apenas minhas prospecções,
apenas para depois eu leio o artigo que enumera os tropos do que eu consumi mais para expandir meu
entendimento da obra e até em descobrir coisas que teriam passado desapercebido por
mim.casionalmente.
Você reconhece as análises/páginas do TV Tropes como similares a algum tipo de estudo
narrativo (mesmo que você não saiba identificar qual ou quais)?
Sim, eles são uma ótima análise de tropos que podem ocorrer dentro de uma obra narrativa. Assim
como vale lembrar que a plataforma é de contribuição livre, então por vezes um tropo pode ser
adicionado a determinada obra, mas não necessariamente a obra realmente possui tal tropo, pois pode
ocorrer que o entendimento de quem adicionou tal tropo esteja equivocado.

Participante 8
Quando conheceu o Tv Tropes:
Com suas palavras, como você definiria tropo (trope)?
Tropo seriam aqueles elementos narrativos que se repetem nos mais diversos relatos, ficcionais ou
não.
Você acha que as informações que você conheceu a partir do TV Tropes mudaram a forma
como você enxerga/entende as narrativas (tais como filmes, séries, livros, jogos e etc.)? Se sim,
você poderia me explicar como seria essa mudança?
Nome: Antônia

Idade: -

90

Sim, na medida em que me deu mais parâmetros analíticos. Um tropo não se confunde com um clichê
e é interessante notar a utilização destes em uma narrativa - se o tropo se torna um clichê, por exemplo.
Também acho interessante a análise de como tropos recebem a ação do tempo, ou são
ideologicamente motivados, como "o negro em um filme de terror", por exemplo, e como essa
percepção ideológica se altera com o passar do tempo.
Você reconhece tropos (tropes) enquanto está consumindo algum tipo de narrativa?
Sim e não só em narrativas ficcionais (eu adoro a página do TVT para a Copa do Mundo, p. ex.)
Você reconhece as análises/páginas do TV Tropes como similares a algum tipo de estudo
narrativo (mesmo que você não saiba identificar qual ou quais)?
Não reconheço.

Participante 9
Quando conheceu o Tv Tropes:
Em meados de 2008.
Com suas palavras, como você definiria tropo (trope)?
Eu diria que são padrões, moldes narrativos que podem ser encontrados em toda história. Esse
conceito não chega a ser novidade. Joseph Campbell coloca que os clássicos da mitologia seguem
uma estrutura que ele chama de monomito, ou "a Jornada do Herói." Da mesma forma, o TV Tropes
tenta catalogar e modernizar esses moldes.
Você acha que as informações que você conheceu a partir do TV Tropes mudaram a forma
como você enxerga/entende as narrativas (tais como filmes, séries, livros, jogos e etc.)? Se sim,
você poderia me explicar como seria essa mudança?
Sim. Como alguém que sempre teve facilidade pra identificar certos padrões narrativos e prever como
as histórias de desdobrariam a partir dali, eu encontrei no TV Tropes uma ferramenta, pois ele dava
nome a esses padrões e, através de suas páginas para cada um, mostrava vários exemplos de como
foram utilizados em livros, filmes, jogos e afins. Com esse conhecimento, se tornava fácil ver quais
narrativas faziam apenas mais do mesmo e quais outras tentavam mudar as coisas, ou utilizar esses
padrões de maneiras mais criativas. Como escritor, isso me ajudou bastante!
Você reconhece tropos (tropes) enquanto está consumindo algum tipo de narrativa?
Sim.
Você reconhece as análises/páginas do TV Tropes como similares a algum tipo de estudo
narrativo (mesmo que você não saiba identificar qual ou quais)?
Sim. Em ambientes de apreciação a livros, filmes, jogos e afins, sempre foi possível encontrar análises
aprofundadas a respeito do trabalho que estava sendo discutido, e o TV Tropes disponibilizou uma
plataforma e um molde para essas análises, que agora não precisavam partir do zero. Com as tropes
em mãos, se tornou possível dissecar as mais variadas narrativas de maneira bastante acessível.
Nome: Carlos

Idade: 27

Participante 10
Quando conheceu o Tv Tropes:
meados de 2010, provavelmente.
Com suas palavras, como você definiria tropo (trope)?
Eu diria que um trope é um padrão que as histórias compartilham de comportamentos de personagens,
de roteiro, de personalidade.
Nome: Adriana

Idade: 24
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Você acha que as informações que você conheceu a partir do TV Tropes mudaram a forma
como você enxerga/entende as narrativas (tais como filmes, séries, livros, jogos e etc.)? Se sim,
você poderia me explicar como seria essa mudança?
Acho que sim. A princípio foi ruim, eu comecei a identificar clichês, a buscar histórias que subvertiam
esses clichês a todo custo e comecei a valorizar mais o "fator surpresa" de uma história do que a
própria história. Não aguentava saber spoiler, enfim, um desastre. Foi um momento onde me tornei
totalmente cego no consumo de culturas, e um momento onde eu mesmo escrevi tantas histórias
tentando subverter tudo o que fosse possível - cheguei a terminar uma história com a vitória
apocalíptica do vilão só por isso. Poderia ter ficado nisso pra sempre mas felizmente não aconteceu,
em algum momento eu passei a valorizar os clichês e a entender o motivo deles serem clichês, então
comecei a "querer" ver os tropes até chegar ao ponto de eu não me importar mais com eles e parar de
ficar reparando.
Você reconhece tropos (tropes) enquanto está consumindo algum tipo de narrativa?
Reconheço sim, mas não fico forçando a barra. Tira a graça da obra.
Você reconhece as análises/páginas do TV Tropes como similares a algum tipo de estudo
narrativo (mesmo que você não saiba identificar qual ou quais)?
Reconheço também. Eu acho os tropes muito valiosos, desde que coloquemos o ego de lado e
fiquemos usando isso pra tentar adivinhar as coisas como se conhecer o tempero da história nos
fizesse entender a história. Por que temos Anti-Heroes, por que Defrosting Ice Queens, por que tanta
coisa? Porque nós valorizamos isso, queremos isso, e é interessante saber que ao escrever uma história
você está construindo, ao mesmo tempo que algo único, algo que se enquadra em "padrões de
narrativa" porque é só fazendo isso que você consegue atingir pessoas que buscam isso. Sem forçar a
barra, é claro. Não adianta desenvolver um personagem pensando num trope, a idéia é desenvolver
um personagem e deixar que o trope o enquadre.
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APÊNDICE B – Lista de páginas do TV Tropes citadas no trabalho

Absentee Actor

Pastiche

Achilles in His Tent

Poetics

Administrivia

Reality Is Unrealistic

And That’s Terrible

Recap / Mr. Robot

Ask The Tropers

Reviews

Awesome / Mr. Robot

Series / Mr. Robot

Awesome Music / Mr. Robot

Shout-Out

Blogs

Sugar Wiki

Books on Tropes

Tear Jerker / Mr. Robot

Brazilian Media

The Oldest Ones in the Book

Browse

The Troping Code

Camera Abuse

Trivia

Characters / Mr. Robot

Trivia / Mr. Robot

Darth Wiki

Trope

Drinking Game / Mr. Robot

Trope Finder

Famous Last Words / Mr. Robot

Tropes

Five-Man Band

Tropes Are Tools

Forum

Video Game / Mr. Robot

Fridge / Mr. Robot

Wham Episode / Mr. Robot

Funny / Mr. Robot

Wiki / Wikipedia

Gilligan Cut

Wild Mass Guessing

Headscratchers / Mr. Robot

WMG / Mr. Robot

Heartwarming / Mr. Robot

YMMV

Indexes

YMMV / Mr. Robot

Just For Fun / Mr. Robot

You Know That Show

Laconic / Mr. Robot
Media
Nightmare Fuel / Mr. Robot
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APÊNDICE C – Estrutura da wiki TV Tropes
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APÊNDICE D – Lista de tropos analisados na página de Mr. Robot

20 Minutes into the Past

Batter Up!

Cliffhanger

Absentee Actor

The Beautiful Elite

Clue, Evidence, and a

Absurdly Sharp Blade

Belligerent Sexual Tension

Smoking Gun

Abusive Parents

Benevolent Boss

Consummate Liar

Achilles in His Tent

Berserk Button

Continuity Lockout

A Day in the Limelight

Better to Die than Be Killed

Cooperation Gambit

Affably Evil

Betty and Veronica

Corrupt Corporate

Alas, Poor Villain

Bi the Way

Executive

All Love Is Unrequited

Big Bad Ensemble

The Corrupter

Alliterative Name

The Big Board

The Cracker

All Girls Want Bad Boys

Bilingual Dialogue

Creator Cameo

Alternate History

Black and Gray Morality

Cross-Dressing Voices

Alternate Identity Amnesia

Black Comedy

Darker and Edgier

Alternate Universe

Bland-Name Product

Damned by Faint Praise

Always Someone Better

Blatant Lies

Deconstruction

Alone with the Psycho

Blood-Splattered Innocents

Defective Detective

Ambiguous Disorder

Blofeld Ploy

Depraved Bisexual

Ambiguously Bi

Blonde, Brunette, Redhead

Destination Defenestration

Ambiguously Brown

Bolivian Army Cliffhanger

Did I Just Say That Out

Ambiguously Gay

Bondage Is Bad

Loud?

An Axe to Grind

Bonding Over Missing

Disappeared Dad

Another Story for Another

Parents

Disposing of a Body

Time

Breaking the Fourth Wall

Disproportionate Retribution

Anyone Can Die

Breather Episode

Does This Remind You of

Apocalypse How

Bunny-Ears Lawyer

Anything?

Aren't You Going to Ravish

But for Me, It Was Tuesday

Double Standard: Abuse,

Me?

Bury Your Gays

Female on Male

Artistic License –

Cain and Abel

Driven to Madness

Geography

Call-Back

Driven to Suicide

Attempted Rape

Camera Abuse

Driving a Desk

Ate His Gun

Card-Carrying Villain

The Ending Changes

Axe-Crazy

Cassandra Truth

Everything

Battle in the Center of the

Celebrity Paradox

Dysfunction Junction

Mind

Central Theme

Establishing Character

Batman Gambit

Chandler's Law

Moment
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Exact Words

Complex

Mind Screw

Expy

Informed Loner

"Mister Sandman" Sequence

Everything Is Online

Insistent Terminology

Mushroom Samba

Evil Corp

Instant Sedation

Nebulous Evil Organization

Fake Guest Star

Insufferable Genius

Neon Sign Hideout

False Flag Operation

Interplay of Sex and

Never My Fault

Fingore

Violence

Newscaster Cameo

Five-Man Band

In the Hood

No Name Given

Freeze-Frame Bonus

It Will Never Catch On

No Medication for Me

Foreshadowing

Jerk with a Heart of Gold

No Good Deed Goes

From Bad to Worse

Jerkass

Unpunished

For Want of a Nail

Kansas City Shuffle

No-Holds-Barred Beatdown

Fourth Wall Psych

Kavorka Man

No Sense of Personal Space

Gilligan Cut

Kent Brockman News

No, You

Going Cold Turkey

Kick the Dog

N-Word Privileges

Gone Horribly Right

Kicked Upstairs

Obstructive Bureaucrat

Gratuitous Foreign

Kingpin in His Gym

Ominous Visual Glitch

Language

Klingon Promotion

Once a Season

Hacker Cave

Knight in Sour Armor

The Oner

Hacker Collective

Lack of Empathy

Order vs. Chaos

He-Man Woman Hater

Lady Macbeth

Parody Episode

He Knows Too Much

Late-Arrival Spoiler

The Password Is Always

Hero of Another Story

Laugh Track

"Swordfish"

Hitler Cam

Leaning on the Fourth Wall

Pastiche

Hollywood Hacking

L33t L1ng0

Pet the Dog

Hollywood Healing

Lipstick and Load Montage

Playful Hacker

Hollywood Nerd

Loyal Animal Companion

Product Placement

Homage

The Man Is Sticking It to the

Post-Cyberpunk

Honey Trap

Man

Pretty Little Headshots

How We Got Here

Malevolent Masked Man

Properly Paranoid

I Am Your Father

Manipulative Bastard

Psychopathic Man Child

Icy Blue Eyes

Manipulative Editing

Punchclock Villains

Idiosyncratic Episode

Medium Awareness

Reality Ensues

Naming

Meaningful Name

"The Reason You Suck"

The Illuminati

Mega Corp.

Speech

Impersonating an Officer

The Men in Black

The Red Baron

Inferiority Superiority

Mental World

Remember the New Guy?
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Retraux

Spot the Impostor

Through the Eyes of

The Reveal

Stalker with a Crush

Madness

Sanity Slippage

Starter Villain

Took a Level in Jerkass

Sanity Strengthening

The Stinger

Trapped in TV Land

Screw the Money, I Have

Stuffed in the Fridge

The Unfettered

Rules!

Stun Guns

Unholy Matrimony

Shoot the Shaggy Dog

Sugar-and-Ice Personality

Unreliable Narrator

Shout-Out

Suicide Attack

Victim Blaming

Significant Wardrobe Shift

Suspiciously Similar

Well-Intentioned Extremist

Sinister Surveillance

Substitute

Wham Line

Smart People Play Chess

Surprise Incest

What Happened to the

Smoking Hot Sex

Take That!

Mouse?

The Snack Is More

Talking to Themself

What You Are in the Dark

Interesting

Tempting Fate

Your Cheating Heart

