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RESUMO 

Neste estudo buscamos traçar, previamente, as relações entre comunicação, poder e 
sexualidade, mais especificamente na construção e manutenção do maior tabu de todos os 
tempos: o incesto consentido. Partimos do pressuposto de que as comunidades, através do 
biopoder, estruturam as possibilidades de interação sexual entre os indivíduos, definindo a 
série de parceiros e as práticas sexuais que são aceitáveis. Neste recorte, escolhemos 
observar, pelo viés da Análise de Discurso, as vozes que desafiam a interdição do incesto a 
partir de produção de um novo gênero literário, próprio às sociedades em redes, que são as 
fanfics. Desejamos compreender por quê a internet acabou por se tornar um espaço aberto 
para que defensores de incesto consentido se sintam à vontade para criar e publicar 
narrativas incestuosas.  

PALAVRAS-CHAVE: Normatização. Sexualidade. Internet. Fanfics. Incesto. 
 
 

COMMUNICATION, POWER AND SEXUALITY IN INCESTUOUS FANFICS 
 
ABSTRACT 
 
This study intends to draw, previously, the relations among communication, power and 
sexuality, more specifically on constuction and maintenanceof larger taboo all of time: 
consented incest. We departed of assumption that communities throug biopower, structure 
the possibility os sexual interection between individuals defining the partner series and 
sexual practices that are acceptable. In this survey, we chose to observe, through 
perspective of Discourse Analysis,the voices that challenge the prohibition of incest from 
production of a new literary genre, own of companies in networks, which are the fanfictis. 
We want to understand why the internet became an open space for incest defenders 
consented incest  to feel free to create and publish incestuous narratives. 
 
KEYWORDS: Normatization. Sexuality. Internet. Fanfics. Incest. 
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Os últimos dois séculos assistiram a um processo contínuo de politização da 

sexualidade, tanto do ponto de vista da disciplina e do controle, quanto das lutas pela 

liberdade e pelos direitos. Este embate se intensificou a partir dos movimentos civis – 

movimentos feministas, LGBTs – e dos desafios impostos pela contracultura e movimentos 

libertários europeus. Ainda que não se possa dizer que o pêndulo tendeu totalmente para o 

lado da liberação dos costumes, não é difícil afirmar que hoje o “uso dos prazeres”, para 

utilizar uma expressão de Michel Foucault, está muito mais à mão do indivíduo 

contemporâneo do que do estado, da religião, ou mesmo das ciências. 

Além disso, a percepção de que a “sexualidade libertada” seria, em si própria, uma 

conquista antissistêmica, mesmo subversiva ideologicamente, cai por terra ao vermos que o 

mercado se apropriou dos movimentos de libertação individual, seja engajando as mulheres 

e gays no mercado de consumo, seja oferendo uma gigantesca rede de entretenimentos 

voltados para o desejo. 

Olhamos para as transformações ocorridas nas últimas décadas e o modo como elas 

vêm afetando e alterando as práticas e identidades sexuais, e percebemos que “as várias 

possibilidades de viver prazeres e desejos corporais são sempre sugeridas, anunciadas, 

promovidas socialmente (e hoje possivelmente de formas mais explícitas do que antes). 

Elas são também, renovadas, reguladas, condenadas ou negadas" (LOURO, 2010, p.9). 

Mas há alguns tabus que resistem fortemente, escandalizando os comuns, e 

merecendo formulações de interdição mesmo por parte da ciência, em especial das ciências 

biomédicas. Entre eles, evidentemente, o tabu do incesto. Neste estudo, escolhemos 

observar estas vozes que desafiam o grande tabu a  partir de produções de um novo gênero 

literário, próprio às sociedades em redes, que são as fanfictions (ou simplesmente fanfics). 

Queríamos compreender porque será que a internet acabou por ser um espaço aberto para 

que defensores de incesto consentido acabam por se sentir tão à vontade. Não se tem notícia 

de outro espaço midiático em que isso aconteça. Para fins exclusivos deste estudo, nos 

deteremos, a princípio, sobre as fanfics.  
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1. O poder adestrando a sexualidade 

 
O poder é entendido por Foucault (2003) como algo que não se possui, mas se 

exerce. O poder não existe, o que existem são práticas, relações de poder. Não há como 

estar fora dessas relações, qualquer resistência vem de dentro dessa relação. Não é um lugar 

que se ocupa, mas se exerce, se disputa. O poder funciona em rede e está presente em cada 

um de nós e, por isso, difundimos o poder, argumenta o autor. E é esse poder exercido 

pelos indivíduos que compõe os poderes periféricos, não necessariamente criados pelo 

Estado. Ainda que não se personifiquem no Estado, essas formas de exercício do poder 

podem estar articuladas à ele.  

Foucault (2003) olha para os poderes exercidos em níveis variados e denomina-

os micropoderes. Tais poderes atingem a realidade concreta do indivíduo: o corpo. O poder, 

em sua positividade, vai em busca de adestrar o corpo. E é através dessa análise que 

conseguimos ver historicamente como são produzidos os efeitos de verdade no interior dos 

discursos, explica o autor. Cada sociedade escolhe os discursos que fará funcionar como 

verdadeiros. O que faz que o poder seja aceito e mantido é o fato de produzir um discurso, 

gerar um saber e induzir ao prazer, e não a repressão como forma de proibição. Exercer o 

poder cria objetos de saber, ou seja, todo saber é político e se origina das relações de poder. 

Não há saber neutro, enfatiza Foucault (2003). 

O individuo, para Foucault (2003), é um efeito de poder disciplinar. A 

disciplina visa gerir a vida dos homens e possui como um dos objetivos diminuir a sua 

capacidade de revolta, de resistência, neutralizando os efeitos de contra-poder. O autor 

argumenta que as fases da disciplina consistem em organização do espaço, controle do 

tempo e vigilância. A disciplina implica em uma vigilância perpétua e constante 

(Panóptico4). Esse poder disciplinar, para Foucault, fabrica o indivíduo, sendo ele o seu 

mais importante efeito.  A ação sobre o corpo, a regulamentação do comportamento, a 

                                                             
4 Conceito resultante do desenvolvimento daquilo que Foucault vê como “sociedade disciplinar” – uma 
sociedade de vigilância e controle –  discutido em seu livro Vigiar e Punir (1977).  
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normalização do prazer e interpretação do discurso com intuito de hierarquizar gera o 

homem individualizado, resultado do poder.  Não há relações de poder sem constituir saber 

e todo saber compõe novas relações de poder, determina o autor. 

Para Foucault (2003), o corpo é uma realidade política. Apenas na segunda 

metade do século XIX que se colocou o problema do corpo, até então medicalizar alguém 

era excluí-lo do convívio dos demais. O hospital como lugar de cura é relativamente novo. 

O sujeito jamais é consultado para dizer por si mesmo, tudo é construído pela verdade do 

poder.  

As formas de expressar nossos desejos e prazeres são socialmente estabelecidos 

e codificados, conforme Louro (2010, p. 16). Sendo assim, as identidades sexuais são 

definidas nas relações de poder de uma sociedade. Podemos afirmar então que as 

identidades sociais e culturais são políticas. “As formas como elas se representam ou são 

representadas, os significados que atribuem às suas experiências e práticas é, sempre, 

atravessado e marcado por relações de poder”, explica Louro, apoiando-se nos conceitos 

discutidos por Foucault (1988). 

Com isso, podemos dizer que a sexualidade não é uma questão pessoal, mas 

sim uma construção ao longo da vida, envolvendo linguagens, fantasias, representações, 

convenções... que, de acordo com Louro (2010), são processos culturais. Todas essas 

práticas e linguagem constituem sujeitos e são produtoras de marcas.  

   Para que se efetivem essas marcas, um investimento significativo é posto em 
ação: família, escola, mídia, igreja, lei participam dessa produção. Todas essas 
instâncias realizam uma pedagogia, fazem um investimento que, frequentemente, 
aparece de forma articulada, reiterando identidades e práticas hegemônicas 
enquanto subordina, nega ou recusa outras identidades e práticas; outras vezes, 
contudo, essas instâncias disponibilizam representações divergentes, alternativas, 
contraditórias. A produção dos sujeitos é um processo plural e também 
permanente. Esse não é, no entanto, um processo do qual os sujeitos participem 
como meros receptores, atingidos por instâncias externas e manipulados por 
estratégias alheias. Ao invés disso, os sujeitos estão implicados, e são 
participantes ativos na construção de suas identidades. (LOURO, 2010, p. 25) 

 
Durante toda a história observamos diversos estágios de normatização da 

sexualidade. Foucault (1988, p. 9) questiona a repressão sexual da sociedade enquanto traça 

a história da sexualidade. Desde o século XVIII que a repressão sexual é fundamentada na 
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função de reproduzir, ou seja, “o casal legítimo e procriador dita a lei”, constitui a norma. 

Que, conforme Louro (2010), remete ao homem branco, heterossexual e cristão e passa a 

não ser necessário nomeá-la, mesmo sendo referência.  

Se a repressão é o que liga o poder e a sexualidade, só é possível se liberar 

através da transgressão das leis, explica Foucault (1988). Sendo assim, o simples fato de 

falar sobre sexo é uma transgressão. O autor chama essa repressão de hipótese repressiva, 

ele também a desconstrói ao longo de sua obra. Entretanto, Foucault alerta que ela não pode 

ser contestada totalmente porque serve para a sociedade atual.  

De acordo com a hipótese repressiva, a mais difundida, há um esquema da 

história da sexualidade no ocidente constituído de três movimentos: a antiguidade grega, na 

qual a sexualidade era livre; o surgimento do cristianismo trazendo consigo a proibição do 

sexo – baseada em interdições morais –, resultando no silenciamento da sexualidade; por 

último a burguesia tomando o cargo de interditor das mãos do cristianismo e proibindo a 

sexualidade ainda com mais rigor. Só no final do século XIX Freud traria luz à sexualidade, 

(FOUCAULT, 2006). A base desse esquema são os mecanismos de repressão, recusa e 

interdição, jogando a responsabilidade para o cristianismo. Foucault (2006) busca mostrar 

essa mesma história, só que de outro ângulo. O autor faz a história da sexualidade a partir 

do que a motivou e impulsionou.  

Foucault (1988) não nega a repressão do sexo, mas afirma que ela não é o 

elemento fundamental na história da sexualidade. Para o autor há uma proliferação dos 

discursos sobre sexo a partir do século XVIII. O poder, através de instituições como a 

igreja e a família, não visava proibir o sexo, mas sim o controle do indivíduo.  A igreja, por 

exemplo, procurava produzir efeitos específicos sobre o desejo, para isso colocava-o em 

discurso nos confessionários. “Efeitos de domínio e desinteresse, sem dúvida, mas também 

efeito de reconversão espiritual, de retorno a Deus”, argumenta Foucault (1988, p. 29). 

Sendo assim, pode-se dizer que o sexo é administrado, regulado, não através da proibição, 

mas de discursos úteis e públicos. Entre o Estado e o indivíduo, de acordo com o autor, o 

sexo se tornou objeto de disputa pública.  
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Passa-se a falar cada vez mais de sexo, só que de outra maneira. Não há 

simplesmente o que se pode falar e o que não se pode, mas maneiras de dizer. Foucault 

(1988, p. 34) pede para que olhemos “como são distribuídos os que podem e os que não 

podem falar, que tipo de discurso é autorizado ou que forma de discrição é exigida a uns e 

outros”.  

Ainda no século XVII, três códigos explícitos regiam as práticas sexuais: a 

pastoral cristã, o direito canônico (conjunto de leis e regulamentos feitos pelos líderes da 

igreja) e a lei civil, marcando, de várias maneiras, as fronteiras entre o lícito e ilícito, 

explica Foucault (1988). O sexo entre os cônjuges era construído em cima de regras e quem 

rompesse as leis do matrimônio – seja a infidelidade ou a simples busca de prazeres 

“estranhos” – estava fadado à condenação. Os pecados mais graves, de acordo com o autor, 

eram o estupro, adultério, incesto (não há diferenciação entre consentido ou não) e 

sodomia. Aqueles que tinham na família algum desses casos de perversidade carregavam a 

estigma de “loucura moral” ou da “degenerescência”.  

A moral cristã é composta de três características básicas: a monogamia, o sexo 

com função exclusiva de procriação e a visão do prazer sexual como um mal que precisa 

ser evitado. O que é um equívoco para Foucault (2006), já que essas premissas já existiam 

antes no mundo romano. Mesmo diante disso, sempre houve uma camada privilegiada na 

sociedade: os ricos. Olhemos rapidamente para o casamento entre consanguíneos no antigo 

Egito. Os faraós praticavam o incesto para preservar o sangue real na descendência, pois 

acreditavam que era a mãe que transmitia o direito ao trono, pelo que se tornava 

imprescindível que tivesse sangue azul. Esse tipo de união tornou-se obrigatória durante o 

período conhecido como Ptolomaico, quando a nobreza tentou agregar para si uma 

identidade semelhante a dos deuses, os quais, segundo a religião egípcia, também 

praticavam o incesto preventivo. Sendo o caso do faraó Tutankhamon o mais famoso. Sabe-

se que ele era filho de Akhenaton e de uma irmã ou filha deste. Tutankhamon também 

casou-se com uma das suas meias-irmãs, Ankhesenamon. Entretanto, nas camadas mais 

baixas do antigo Egito não era comum o incesto. Era algo reservado à nobreza, a camada 

privilegiada. 
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O cristianismo trouxe para a moral novos mecanismos de poder, valorizando 

essas proibições que já eram aceitas, explica Foucault (2006). Através do poder pastoral 

foram criados novos procedimentos que referiam-se à produção da verdade. Assim o 

cristianismo instauram poder que controla os indivíduos por meio da sexualidade – 

entendida como algo que fomentava a tentação e oferecia o risco do pecado. Esse é o 

verdadeiro papel do cristianismo na história da sexualidade. Ele colocou em ação um 

mecanismo de poder e de controle, que também é mecanismos de saber sofre si, afirma o 

autor.  

Para Foucault (2006) em cada cultura há uma serie de obrigações de verdade 

(descobrir e dizê-la) que são resultado das técnicas de si, que conforme o autor – utilizando-

se de Habermas – é coexiste com os outros três tipos de técnicas principais: as técnicas de 

produção, significação ou comunicação e as técnicas de dominação. As técnicas de si  

 
permitem aos indivíduos realizar, por eles mesmo, um certo número de operações 
em seu corpo, em sua alma, em seus pensamentos, em suas condutas, de modo a 
produzir neles uma transformação uma modificação, e a atingir um certo estado 
de perfeição, de felicidade, de pureza, de poder sobrenatural (FOUCAULT, 2006, 
p. 95)  

 

Ao considerar as proibições de relacionamentos consanguíneos, Foucault 

(1988, p. 49) explica que não se trata do mesmo poder que rege o adultério, por exemplo, já 

que os incestuosos são proibidos por lei e penalizados em vez de adestrados. Essa forma de 

poder se exerce através de presenças constantes e requer também um intercâmbio de 

discursos. Esse modo de proibir causa uma dupla incitação: prazer e poder. 

Com isso era necessário processos de vigilâncias e, conforme o Foucault 

(1988), a família era o primeiro desses processos. Para o autor a família é uma rede 

complexa de sexualidades múltiplas e fragmentadas, que possui mais mecanismos 

incitadores e multiplicadores do que princípios inibidores. Ela permitiu que se 

desenvolvessem os principais dispositivos da sexualidade, entre eles a especificação dos 

perversos. O poder que se exerce sobre o corpo e o sexo não tem a forma da lei nem os 

efeitos da interdição, ao contrário, que procede mediante a redução das sexualidades 
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singulares. Não fixa fronteiras, mas provoca suas diversas formas. Essa implementação de 

perversões, isolamento das sexualidades periféricas que as relações de poder com o prazer 

se ramificam e se infiltram nas condutas, ressalta Foucault. Acontece então a 

“psiquiatrização do prazer perverso”, ou seja, o instinto sexual é tratado como instinto 

biológico e são definidas formas de corrigir as anomalias, afirma o autor.  

Esse sujeito anormal é o que Foucault (2001, p. 69) chama de monstro 

banalizado. Uma exceção às regras gerais. Para o autor o monstro – uma noção jurídica –

pode ser definido pelo modo como ele é constituído, tanto em sua forma quanto em sua 

existência. Não se trata apenas da violação das leis da sociedade, mas sim da violação das 

leis da natureza, sendo assim “monstro é o que combina o impossível com o proibido”.5  

A passagem do monstro para ao anormal é ilustrada pela fundação da 

psiquiatria como proteção social, passando de ato sem razão para ato instintivo, defende 

Foucault (2001). É a partir dessa noção de instinto que se organiza o anormal no nível das 

condutas cotidianas. O grande monstro se torna então o pequeno perverso. Para o autor, o 

normal e anormal variam com o tempo, uma vez que são estabelecidos por normas 

explicitas ou não, fazendo-os funcionar em um determinado grupo social. No final do 

século XVII o poder médico supera o religioso e o normal, a norma passa a ser entendida 

como o elemento que existe entre o disciplinar e o regulamentador, ou seja, a capacidade de 

disciplinar o corpo (Foucault, 2001). É necessário o poder disciplinar para haver a 

normalidade. A norma define o que é estável, salvando até mesmo de uma variável externa 

(intercambio com outra cultura, por exemplo).  

 Na nossa sociedade a família é o foco mais ativo de sexualidade e, segundo 

Foucault (1988, p. 120), onde o incesto ocupa o lugar central. “É continuamente solicitado 

e recusado, objeto de obsessão e de apelo, mistério temido e segredo indispensável”. É 

prontamente interditado, embora precise ser requerido para a família se manter como 

permanente incitante à sexualidade, defende o autor.   

                                                             
5 Olhando para o tabu do incesto por esses olhos, compreendemos a total aversão aos incestuosos. Eles não 
apenas rompem a barreira do proibido (como o adultério), mas também ultrapassam os limites do impensável, 
do impossível, como por exemplo: um filho(a) se apaixonar pelo seu progenitor(a).   
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Levi-Strauss (2012) vê esse interesse em interditar o incesto como uma forma 

de manter os dispositivos de aliança, ou seja, de garantir o intercambio de posses e pessoas 

entre as famílias. Sendo essa proibição o marco de passagem do homem da natureza para a 

cultura. Para Foucault (1988, p. 121) ao se “admitir que o limiar de toda cultura é o incesto 

interdito, então a sexualidade, desde tempos imemoriais, está sob o signo da lei do direito”.  

A família, com a demanda de resolver as interferências infelizes entre 

sexualidade e aliança, não podia permitir que venhece dela mesmo a principal afronta. O 

surgimento de desejo entre consanguínios marcava uma falha na disciplina exercida pela 

família. Com a patologização das perversões, acreditava-se que o sexo anormal, quando 

não controlado, podia transmitir “doenças” para as gerações futuras e por isso a família, 

com pesar, tinha que entregar o pervertido para a medicina. Era necessário para ele poder 

ser um indivíduo sexualmente integrável (FOUCAULT, 1988). Desse modo uma perversão 

sexual induzia a um “esgotamento da descendência’, explica Foucault (1988, p. 130). “O 

conjunto perversão-hereditariedade-degenerescência constitui o núcleo sólido das novas 

tecnologias do sexo”. Discurso este que prevalece até hoje na medicina ao relacionar a 

proibição do incesto ao risco de uma prole deficiente.  

Renova-se a vigilância sobre a sexualidade, mas conforme Louro (2010) a 

curiosidade e o interesse permanecem. As fantasias e experimentação do prazer são 

remetidas ao segredo. É através de estratégias de disciplinas que aprendemos a vergonha e 

a culpa; a censura e o controle. Torna cada vez mais difícil de perceber a dimensão social e 

política da sexualidade. Para aqueles que fogem a norma só resta a segregação e o silêncio, 

articula o autor. Quando essas identidades abandonam a dissimulação e emergem 

publicamente elas evidenciam a instabilidade hegemonica da sexualidade. Ao mesmo 

tempo a norma é questionada e, na maioria das vezes, reafirmada diante desses outras 

sexualidades.  

A sexualidade considerada o maior tabu de todos os tempos é o incesto 

consentido, e para melhor entendermos como isso se deu temos que compreender o tabu da 

proibição e a sua origem. Para isso é necessário recorremos ao Freud (2013). Segundo ele 

tabu se divide em duas direções opostas: santo, sagrado e perigoso, impuro, proibido. 
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Sendo assim, o tabu exprime-se em proibições e restrições. Freud cita W. Wundt quando 

afirma que o tabu é o código de leis mais antigo da humanidade, considerando que o tabu é 

anterior a qualquer religião. Ainda assim, esperava-se que a punição pela quebra do tabu 

viesse automaticamente do poder do divino. Na medida em que essa punição não vinha, a 

própria humanidade assumiu a responsabilidade pelos infratores, explica Freud (2013). 

O tabu seria então toda restrição a que se submetem os povos. “Isso ou aquilo é 

proibido, não sabemos por quê, também não lhes ocorrer fazer a pergunta; eles apenas as 

cumprem como algo óbvio, e então convencidos de que uma transgressão será punida 

automaticamente, de forma severa” (FREUD, 2013, p.16). Ainda conforme o autor, está 

sujeito ao tabu tudo aquilo que é inquietante. Freud compartilha do pensamento de Wundt e 

acredita que os tabus brotam na origem dos instintos humanos, no temor aos poderes 

demoníacos. Entretanto, pouco a pouco, o tabu passa a se fundamentar em si mesmo. Para 

entender toda a construção do tabu, Freud (2013) faz um estudo do totemismo. Como 

conclusão o autor argumenta que as mais antigas proibições do tabu são as duas leis 

fundamentais do totemismo: “Não liquidar o animal totêmico e evitar relações sexuais com 

os indivíduos do mesmo totem que são do sexo oposto. Eles devem ser, então, os mais 

antigos e poderosos apetites humanos.” (FREUD, 2013, p. 27) 

Partimos então da base de que tanto a pulsão quanto a proibição se mantém no 

tabu. O instinto, segundo Freud (2013) não está abolido e sim reprimido e se a proibição 

cessasse, o instinto alcançaria a realização. E quando isso ocorre, o indivíduo viola o tabu e 

se torna o próprio tabu, pois pode levar outros a seguir o mesmo caminho. Para adentrar no 

tema do incesto, a psicanálise ensina que a primeira escolha sexual do menino é incestuosa, 

direcionado aos objetos proibidos – mãe e irmã – e também fornece as vias pelas quais ele 

se liberta, ao crescer, da atração do incesto, explica Freud.  

Partimos então para os conceitos tratados por Levi-Strauss (2012). Segundo o 

autor, o homem é um ser biológico e ao mesmo tempo um indivíduo social. Há reações que 

dependem da natureza e outras exclusivamente de sua condição, entretanto nem sempre a 

distinção é fácil. Levi-Strauss argumenta que tudo que é universal depende da ordem da 

natureza, enquanto tudo que está ligado a uma norma pertence à cultura. Salientando, 
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conforme o autor, que a proibição do incesto constitui uma regra, mas uma regra única 

entre as regras sociais, possuindo assim, ao mesmo tempo, o caráter de universalidade e 

normatização.  

Levi-Strauss (2012, p. 49) defende que a origem da proibição do incesto é, ao 

mesmo tempo, natural e social, mas “no sentido de resultar de uma reflexão social sobre um 

fenômeno natural. A proibição do incesto seria uma medida de proteção, tendo por 

finalidade defender a espécie dos resultados nefastos dos casamentos consanguíneos.” 

Afinal, conforme o autor, não há nada mais duvidoso que a repugnância instintiva ao 

incesto. “Porque o incesto, embora proibido pela lei e pelos costumes, existe, sendo 

mesmo, sem dúvida, muito mais frequentemente do que levaria a supor a convenção 

coletiva do silêncio” (LEVI-STRAUSS, 2012, p.55). 

Levi-Strauss destaca que é preciso reconhecer que a explicação histórica não 

esgota o problema. Ele levanta a questão de saber se a origem da instituição não se encontra 

nessas funções sempre atuais, mas do que em um esquema histórico vago e hipotético. O 

problema do incesto consiste em procurar que causas onipresentes fazem com que, em 

todas as sociedades, de todas as épocas, haja uma regulamentação da sexualidade. Embora 

a interdição do incesto valha para toda a sociedade e indivíduo, a psicanálise articula em 

discurso o desejo incestuoso diminuindo o rigor do recalque para os que sofrem.  

 

2. Fanfics Incestuosas 

 

Uma das consequências do advento da internet foi trazer à tona situações 

anteriormente tratadas simplesmente como aberrações. Desabafos e testemunhos fizeram 

com que certas condutas deixassem de ser vistas como resultado de uma escolha com 

punições certas. Dentre essas, o incesto consentido.  A abertura de meio de expressão, 

voltados para pessoas à margem da sexualidade pelo choque entre seus desejos e as 

exigências morais, trouxe alento e conforto a muitos: não estavam sozinhos. Muitos outros 

passavam por coisas parecidas, com isso a internet favorece a produção das fanfics 

carregadas de novos discursos e capazes de produzir novos sentidos. A possibilidade de 
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publicações sem censuras, direcionadas para um público específico, encoraja a vocalização 

e a interpretação dos novos sentidos pelos consumidores através dos relatos. Essas 

narrativas eletrônicas podem ser empregadas, conforme Murray (2003) para ensinar novos 

modos de ver o mundo. Questões tidas, ainda, como tabus podem ser embutidas em 

narrativas, tendo como plano de fundo universos já consagrados e acolhedores, na medida 

certa para se tornarem envolventes e cativantes ao ponto de promover mudanças 

comportamentais. Afinal, “uma história é um ato de interpretação do mundo, enraizado nas 

percepções e nos sentimentos particulares do escritor”, defende Murray.  

O termo fanfic ou fanfiction designa “produções narrativas realizadas por 

consumidores de produtos culturais tais como livros, jogos, revista em quadrinhos e ficções 

seriadas.” (SAMPAIO, 2014, p. 160).  Camargo e Abreu (2013, n.p) complementam essa 

definição resaltando que as fanfics são “(re)escritas criativas e livres” constituídas por 

leitores. Apesar da grande maioria dessas narrativas utilizarem como base um universo já 

consagrado, algumas constroem um novo “mundo”. Essas fanfics que não possuem amarras 

significativas com nenhum outro produto cultural são chamadas de “originais” e carregam 

planos de fundos alternativos.  Essas produções são difundidas na internet por meio de 

sites, blogs ou fóruns de redes sociais. Há sites criados e administrados por fãs 

exclusivamente para a reunião e publicação dessas narrativas. Trata-se de produtos 

extensos, com vários capítulos, ou até mesmo um único capítulo (One-shot), e que acabam 

conquistando uma existência paralela à serie, acrescenta Gomes (2007). O autor descreve 

ainda as fanfics como manifestações concretas de "consumo da experiência" e ilustrações 

de várias faces da vivência e do consumo de uma determinada experiência, que pode 

ocorrer de forma pessoal ou coletiva.  

Diante dessa possibilidade de exploração e esgotamento dos universos 

ficcionais, cada vez mais, as fanfics estão se tornando a vocalização de novos discursos e 

gerando novos sentidos a partir do momento em que os autores criam narrativas atraentes 

que expandem o universo em várias direções e percepções, até então silenciadas nas mídias 

tradicionais.  Afinal, “o meio digital leva-nos a um lugar onde podemos encenar nossas 

fantasias” (Murray, 2003, p. 101).  
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3. Incesto: uma história de amor ou relação entre consanguíneos? 

 

Uma rápida observação em um dos maiores sites de fanfics do país, “Nyah! 

Fanfiction”, mais especificadamente nas narrativas que contenham como trama central o 

incesto – vale ressaltar que por incesto consideramos apenas relações entre pai e filho (a), 

mãe e filho (a) ou entre irmãos – chegamos a uma fanfic original: Incesto. A narrativa é 

classificada como romance, possui 25 capítulos (ainda não está terminada) e já foi marcada 

como favorita por 69 pessoas, além de receber dez recomendações e 269 comentários. 

Números significativos para o site, ainda mais se considerarmos que o alcance de fanfics 

com tramas originais é infinitamente menor do que aquelas que se apoiam em um universo 

já consagrado. De fato uma história bem recebida no fandom.  

Incesto narra a história de dois irmãos que depois de seis anos sem se veem 

passam as férias juntos. Pamela (16 anos) é obrigada pelo pai a visitar o irmão, Vicente (26 

anos), no Rio de Janeiro. A atração é imediata após o reencontro e vai se intensificando no 

decorrer dos capítulos até a consumação.  

Utilizamos como método de análise a Análise discursiva (AD).Para isto, a 

análise será realizada em três etapas, sendo a primeira o contato com o texto em busca da 

discursividade. Esse primeiro contato construirá um objeto discursivo, desnaturalizando a 

relação palavra-coisa. Para isso utilizaremos paráfrases, relação do dizer e não dizer e 

demais conceitos da AD que se fizerem necessários. Diante disso conseguiremos 

estabelecer as formações discursivas (FD) presentes na prática discursiva em questão.  

A segunda etapa consiste em relacionar as FDs distintas com a formação 

ideológica que administram essas relações. Encontraremos então os efeitos de sentidos  

produzidos através das fanfics. Na terceira fase observaremos os possíveis efeitos materiais 

da história, paráfrase, metáfora e deslocamento sobre o que é ser incestuoso, alcançando 

assim o lugar  da interpretação, da ideologia. Tecendo, por fim, as relações do discurso, dos 

sentidos em associação ao inconsciente e ideologia.  
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Para estabelecer o corpus deste estudo foi necessário o agrupamento de trechos 

da narrativa nos quais a relação incestuosa vinha à tona. Posteriormente foram 

estabelecidos os pontos de ataque6 e feito a agrupamentos dos enunciados correspondentes. 

Os enunciados que remetem ao discurso médico (doente, doentio e loucura) 

marcam uma heterogeneidade bastante significativa.  
E1: Incesto ainda é visto como algo doentio e errado. (SWEETBE, 2016). 
E2: Como vocês notaram, a fic é de incesto, então, se você está aqui é porque 
gosta da coisa (é doente igual à mim hahaha risca o doente). (SWEETBE, 2016). 
E3:Era loucura aquilo, não podia estar pensando daquela forma na menina. 
(SWEETBE, 2016). 
E4:Como era sujo, doentio e imoral pensar na menina dessa forma.  (SWEETBE, 
2016).  
E5:Eu devo ser meio doente por ler essa estória, mas foi por curiosidade. 
(Comentário de leitora na fanfic) 

 

Logo na apresentação da fanfic o E1 é marcado pelo adverbio de tempo “ainda” 

precedendo a informação de que o incesto é algo doentido, destacando a aproximação do 

momento no qual o relacionamento entre consanguíneos não será mais visto como doença. 

É importante frisar que essa aproximação do discurso médico do incesto vem da tentativa 

de classificar como patológico tudo aquilo que foge do esperado. No E2, presente em uma 

nota pessoal, a autora se denomina “doente” por gostar de incesto, corrigindo 

imediatamente a atribuição de doença aos incestuosos ou simpatizantes. O que pode ser 

entendido como a contradição presente do discurso de si. Apesar da autora construir uma 

narrativa naturalizando as relações incestuosas ela ainda está identificada com a formação 

discursiva que classifica esse desejo como doença. Observamos ai o efeito de autoria 

falhando e o discurso médico se matarializando.  

Vicente ao se deparar pensando na irmã como mulher é a fonte do E3, marcado 

pela desrazão, pela incapacidade mental, sendo essa a única explicação para o desejo sexual 

entre consanguíneos. Novamente tornando patológico o que foge da norma pré-

estabelecida. Também mediante a um pensamento, o E4 reafirma o discurso médico acerca 

do incesto. Já o E5 é retirado do comentário de uma leitora sobre a narrativa, no qual ela se 

                                                             
6 O ponto de uma textualidade linguístiva que tomamos como espaço de observação. 
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posiciona como doente por ter interesse em ler a produção. Para se desvincular da 

classificação de doente, a jovem logo explica o que a motivou a ler a fanfic: a curiosidade.   

É interessante ressaltar que em nenhum momento o discurso médico dominante 

na proibição do incesto é mencionado na narrativa: o risco de doenças genéticas e 

problemas de hereditariedade na prole oriunda de relacionamentos consanguíneos. O 

discurso mais proferido pela mídia autorizada quando o assunto é incesto é totalmente 

deixado de lado na fanfic. 

O próximo ponto de ataque (sujo, poluído, inapropriado) é composto pelas 

marcações que remetem ao discurso do sujo e aparecem na narrativa junto com a percepção 

da atração sexual entre os irmãos. 
E6: - Puta que pariu – disse para si mesmo quando percebeu que aqueles 
pensamentos sujos eram direcionados a própria irmã. (SWEETBE, 2016) 
E7: Agora se via cercado pelos próprios desejos sujos e vergonhosos. 
(SWEETBE, 2016) 
E8: Maldito laço familiar que o impedia de saciar seus desejos mais 
inapropriados. (SWEETBE, 2016) 
E9: Mal sabia ela que os pensamentos sujos do irmão o dominavam naquele 
momento. (SWEETBE, 2016) 
E4: Como era sujo, doentio e imoral pensar na menina dessa forma. (SWEETBE, 
2016) 
E10: Ela não merecia isso, mesmo que não soubesse o que ele escondia em sua 
mente poluída. (SWEETBE, 2016) 
 

Assim como os enunciados que remetem ao discurso médido, esses também 

possuem um grau de heterogeneidade que merece destaque. Todos os pensamentos e 

desejos de cunho sexual são taxados de sujos, remetendo ao discurso de sujeira como 

contrário de pureza, noção introduzida pelo homem através da cultara, conforme Bauman 

(2000). Essa sujeira, ainda segundo o autor, precisa ser exterminada. Discurso este que é 

extremamente ligado ao incesto se considerarmos as chamadas para “incesto” nos 

dicionários, como por exemplo, a entrada “Incestár: (do lat. Incestae) Poluir, desonrar, 

incestuosamente” (MORAIS SILVA, 1889) do final do século XIX e a entrada “Incestar: 

poluir ou desonrar com incesto. Cometer incesto” (FERREIRA, 2010) de um dos 

dicionários de língua portuguesa mais conceituados da atualidade. Notamos que se manteve 

o discurso que liga a prática do incesto ao ato de poluir, sujar, desonrar.  
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Entrando no discurso religioso, um dos mais presentes na interdição do incesto, 

obtemos como principal ponto de ataque tudo o que remetesse ao pecado.  
E11: Não mentiu, pois não sentia como se tivesse cometendo um pecado. 
(SWEETBE, 2016) 
E12: Ela era seu pecado. Por ela a ida para o inferno valeria a pena. (SWEETBE, 
2016) 
E13: Vocês não podem se amar como homem e mulher, é pecado e crime. 
(SWEETBE, 2016) 

 

A referência ao discurso religioso ganha espaço quando o relacionamento dos 

irmãos é descoberto pelo pai. A assimilação do desejo entre membros da mesma família 

com a maior punição do cristianismo – a ida para o inferno – é usada para formular os 

motivos que explicariam o porquê o incesto é errado. Conforme o catolicismo o incesto 

“corrompe as relações familiares e indica como que uma regressão à animalidade” 

(Catecismo da Igreja Católica, 1993) sendo assim fortemente condenado e ligado ao 

pecado. Ainda assim, aos olhos dos personagens, é um preço que vale a pena pagar.  

Relembrando o conceito cunhado por Michel Foucault acerca do sujeito 

anormal – monstro banalizado, aquele que combina o impossível com o proibido – 

estabelecemos nosso último ponto de ataque: mormal/anormal.  
E14: Mesmo que não pudessem e que fosse anormal sentirem assim com alguém 
tão próximo eles não conseguiam controlar. (SWEETBE, 2016) 
E15: Estava procurando uma história cativante e diferente, exatamente como 
incesto, algo proibido e fora do normal, mas que é possível acontecer na vida 
real. (Recomendação de uma leitora)  
E16: Pam e Vicente são gente como a gente. (Recomendação de uma leitora) 
E17:  É um tema polêmico, mas sua escrita transforma em algo comum e normal. 
(Recomendação de uma leitora) 

 

A identificação com o discurso do anormal aparece na fanfic de forma clara, 

ressaltando a associação do incesto como uma exceção às regras gerais. Como aquilo que 

foge da norma, norma esta tão fixada que não precisa ser nomeada. Não há nomenclatura 

para a relação sexual entre pessoas não consanguíneas.  

Nos enunciados E14 e E15 prevalece o discurso do incestuoso como anormal. 

Entretanto, no E16 há uma identificação com os personagens, uma tentativa de demonstrar 

que eles são pessoas normais, todavia essa afirmação só se faz necessária porque o dicurso 
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predominante é o da anormalidade. Um enunciado é constituido sempre por duas formações 

discursivas: a que ele afirma e a que automaticamente nega. No E17 temos o discurso da 

permissividade literária transformando o anormal em normal, afinal conforme Bataille 

(2015) só a literatura pode desnudar o jogo da transgressão e com isso dizer tudo. Vale 

ressaltar que tratamos as fanfics como um produto literário a partir da definição de Lima 

(1958) de que literatura é toda arte concretizada pela expressão verbal. É a palavra, oral ou 

escrita, com fim em si mesma, expressa em prosa, verso ou diálogo.  

 

Considerações finais 

 

Há uma produção teórica de supersaber sobre a sexualidade na sociedade e ao 

mesmo tempo um desconhecimento do sujeito acerca de sua sexualidade. Foucault (2006) 

explica que para a psicanálise essa relação da sexualidade nas sociedades é apenas 

resultado de um desconhecimento da sexualidade produzida pelo próprio sujeito. Uma serie 

de movimentos políticos, sociais e culturais libertam, aos poucos, a sexualidade, acredita o 

autor. E é através da internet, mais especificadamente das fanfics que nós percebemos essa 

barreira sendo estremecida. A abordagem acerca do tabu mostra um abismo quando 

comparada a cobertura dos veículos autorizados. O mar de possibilidades e disputas sobre o 

direito de exercer a sexualidade tida como anormal.  

Embora a heterogeneidade dos discursos acerca da proibição do incesto na 

construção de uma narrativa que defende o direito de estabelecer uniões sexuais entre 

consanguíneos mereça destaque, o fato de se dar voz a esses relacionamentos e eles serem 

bem aceitos pelo público mostra como a normatização da sexualidade vem sendo 

estremecida. É o embate entre as formações discursivas que atravessam o sujeito criando 

novos sentidos para o que é ser incestuoso. As redes não estão apenas falando de incesto, 

mas discutindo a sexualidade e também criando condições para que os sujeitos tomem 

consciência dela.  
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