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Resumo 

Fanservice é um termo pouco conhecido popularmente e corresponde a qualquer 
material ou ação modificada intencionalmente em função de sua audiência. O 
objetivo geral deste artigo é providenciar uma definição para o conceito, além de 
propor sua divisão em cinco diferentes categoria - o Fanservice de Hipersexualização; 
Queer Bait; Narrativo; Nostálgico e Easter Egg – tendo a franquia norte-americana 
Star Wars como estudo de caso. Partindo das ideias de autores como Henry Jenkins 
e Chris Taylor, além de entrevistas e questionários com fãs, o presente artigo analisa 
o fanservice no universo narrativo de Star Wars, demonstrando suas consequências, 
positivas e negativas. 
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Introdução 

 “É como poesia, mais ou menos. Ela rima”3 foi o que George Lucas, criador 

de uma das franquias mais populares do mundo, falou sobre Star Wars e muitos fãs 

acharam ser apenas uma desculpa para os filmes serem tão parecidos uns com os 

outros. A franquia teve início em 1977 com o lançamento de seu primeiro filme, Star 

Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança e desde então se expandiu tanto no mercado 

audiovisual, com a criação de mais dez filmes (divididos em três trilogias e dois spin-

                                         
1  Estudante do curso de graduação em Cinema e Audiovisual da ESPM-RJ. E-mail: 
valentina.mendes@acad.espm.br. 
2 Professor do curso de graduação em Cinema e Audiovisual da ESPM-RJ. E-mail: pedro.curi@espm.br.  
3 Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=yFqFLo_bYq0 Acesso em: 30/08/2018 

mailto:valentina.mendes@acad.espm.br
mailto:pedro.curi@espm.br
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off 4) e series animadas para a televisão, quanto para o mercado literário, de 

quadrinhos, de brinquedos, e assim por diante. Ao todo, os filmes de Star Wars 

arrecadaram mais de sete bilhões de dólares5  e todas as mercadorias vendidas da 

marca faturaram mais que o dobro da bilheteria6, colocando Star Wars entre as cinco 

maiores franquias cinematográficas e a segunda maior base de fãs do mundo, 

englobando uma audiência de diferentes gerações, idades e classes sociais. 

 Star Wars surgiu em um tempo em que não apenas a internet, mas também 

tecnologias de efeitos especiais no mercado audiovisual ainda estavam sendo 

desenvolvidas e filmes eram feitos com bonecos, maquetes e fundos pintados a mão, 

ao invés CGI7. A segunda trilogia estreiou entre 1999 e 2005, durante a massificação 

das mídias sociais, e a terceira trilogia a partir de 2015, em uma época em que 2.4 

bilhões de pessoas no planeta estão presentes online. Se antes estas discussões eram 

feitas através de cartas ou revistas focadas em um tema específico, hoje fãs podem 

se comunicar mesmo estando a quilômetros de distância uns dos outros e com uma 

velocidade muito maior.  

 A comunicação “autor-fã” e a “fã-fã” é facilitada por meio de espaços 

virtuais chamados de fandoms 8 , que viabilizam o discurso sobre os produtos 

audiovisuais consumidos e sobre suas demandas. Há muito tempo fãs têm criado 

conteúdo próprio, como fanfics9 e fanfilms10, e o compartilhado pelos meios de 

comunicação digital, porém o que muitos não percebem é que através destes 

conteúdos, e os números de audiência, os produtores conseguem identificar o que 

em seus produtos está agradando o público e assim, tomar a decisão de seguir esse 

caminho, ou desviar-se dos desejos de sua audiência.  

                                         
4 Um filme, livro, peça etc, deriva de algum outro produto, que descreve eventos que aconteceram 
após, antes ou durante os eventos do produto original, muitas vezes de um outro ponto de vista. 
5   De acordo com Box Office Mojo. Disponível 
em:  <http://www.boxofficemojo.com/franchises/chart/?id=starwars.htm>. Acesso em: 
29/02/2018. 
6 De acordo com Statistic Brain. Disponível em: <https://www.statisticbrain.com/star-wars-total-
franchise-revenue/>. Acesso em: 29 de janeiro de 2018. 
7 Computer-generated imagery (em português Imagens geradas por computador) são efeitos especiais 
que correspondem a qualquer imagem feita a partir de computação gráfica 3D. 
8 Fandoms (Fan+Kigdoms, Reinos de fãs) são aglomerado, geralmente digital, de fãs do mesmo texto-
fonte. 
9 Também conhecido como Fanfiction, são texto fictício feito por um fã que contém elementos de um 
outro texto-fonte. 
10 Vídeo, filme ou qualquer produto audiovisual feito por um fã que contém elementos de um outro 
texto-fonte. 

http://www.boxofficemojo.com/franchises/chart/?id=starwars.htm
https://www.statisticbrain.com/star-wars-total-franchise-revenue/
https://www.statisticbrain.com/star-wars-total-franchise-revenue/
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 Este fenômeno não apenas acontece em filmes ou séries voltadas ao 

público jovem, mas também em qualquer narrativa serializada, como é o caso das 

novelas brasileiras, onde devido às flutuações de audiência, baseadas nas respostas 

dos telespectadores (fornecidas pela Ibope Mídia 11 ), são decididos quais arcos 

narrativos devem ser mantidos ou abandonados. 

 Assim chegamos ao tema principal deste artigo: o Fanservice, um termo 

geralmente usado em plataformas online e em mídias sociais, e que corresponde a 

qualquer material ou ação modificada intencionalmente em função de sua audiência. 

Podendo variar desde uma pequena fala até um enredo inteiro, o fanservice é uma 

estratégia utilizada pelos criadores para manter sua audiência fiel e engajada. É algo 

que está presente desde a criação das narrativas seriadas, quando os fãs escreviam 

cartas para os estúdios para impedir que seu programa favorito fosse cancelado, até 

hoje em dia e por mais que o termo seja pouco conhecido, muito sabem que a ação 

existe. Com isto em mente, este artigo busca explorar o fanservice desde sua origem 

até os dias de hoje, chegar a uma definição certa sobre o termo, e ainda promover 

e estimular novos debates, utilizando a franquia de filmes Star Wars como caso 

exemplar. 

 Existem muitos estudos baseados no universo de Star Wars, no 

comportamento dos fãs e sobre a cultura participativa, mas, mesmo após longas 

pesquisas em livros e na internet, ainda não foi encontrado nenhum material 

bibliográfico sobre Fanservice especificamente. Há material que discute o papel e a 

influência dos fãs no processo de criação de uma obra audiovisual ou televisiva, 

porém estes textos nunca mencionam o termo em si. Para descobrir mais sobre o 

tema, as únicas fontes são artigos e matérias online em blogs ou sites feitos pelos 

próprios fãs, muitos ainda sem definições concretas ou voltados a um tipo de 

fanservice. No caso do fanservice em Star Wars, não há nenhum relatório oficial 

publicado pela produtora dos filmes apontando o que é fanservice e o que não é em 

cada filme, portanto foi necessário observar elementos dos filmes antigos e 

relacioná-los com os novos. De acordo com Marina Marconi e Eva Lakatos (2016, p. 

68), o objetivo do método indutivo é providenciar conclusões mais amplas do que o 

conteúdo que elas se baseiam. 

                                         
11 Coletados pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope). 
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 A parte de pesquisa bibliográfica e documental inicial teve como objetivo 

acrescentar a base histórica da pesquisa, na qual foram reunidos fatos não apenas 

sobre a cultura participativa em geral, mas também sobre a criação da franquia Star 

Wars. Com base nas informações e definições alcançadas pela pesquisa bibliográfica 

e documental, foi feita uma análise dos filmes da franquia Star Wars em busca de 

apontar os fanservices presentes nos filmes e, mais tarde, justificá-los. Após a 

análise, foram conduzidas diversas entrevistas com fãs da franquia, para reunir e 

analisar de dados para, então, alcançar uma conclusão para a pesquisa. 

 Um fator importante a ser apontado é que esta pesquisa foi escrita não 

apenas por uma pesquisadora, mas também por uma fã. Por mais que alguns 

estudiosos não aprovem ou desaconselhem o envolvimento emocional com o objeto 

de estudo, outros, ligados aos estudos de fãs, defendem, com a justificativa de que 

facilita certos entendimentos e formas de acesso a informação que poderiam não ser 

adquiridas por um indivíduo que não está presente nesta comunidade. 

 

A Origem do Fanservice 

 Fãs podem não ser apenas consumidores passivos, que assistem às séries 

e filmes ou lêem os livros ou quadrinhos, mas também fortes provocadores de 

mudanças. A cultura participativa vai além da cultura do consumo, na qual indivíduos 

se envolvem com aquilo que consomem de alguma maneira. 

 Desde as primeiras convenções de quadrinhos nos anos 50, os fãs vêm se 

aproximando cada vez mais dos criadores e produtores de seus objetos de 

apreciação. Aos poucos, os próprios criadores e produtores vêm quebrando a barreira 

entre eles e os fãs, deixando de vê-los apenas como consumidores e passando a vê-

los como críticos também, ouvindo suas opiniões e muitas vezes mudando o produto 

final por causa deles. 

 Quando séries são canceladas por falta de audiência ou altos custos de 

produção, muitos fãs decidem não ficar parados e fazer algo a respeito, fazendo com 

que a série seja renovada. A ação - e reação - dos fãs é muito importante para decidir 

o futuro de séries ou franquias, por isso, muitas vezes produtores fazem o melhor 

possível para manter a audiência engajada em seu produto. Há diferentes maneiras 

de fazer isto, como contratar atores conhecido, fazer uma série baseada em um livro 

que já possui um público fiel, ou fazer uso do fanservice.  
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 Fanservice é um termo que diz respeito a todo ou qualquer material 

inserido em uma narrativa com o fim de agradar à audiência, podendo, ou não, 

interferir no desenrolar da história. 

 Os primeiros relatos do termo surgiram em 1973 no Japão, com o 

lançamento de Cutie Honey12, um mangá13 e mais tarde anime14 que conta a história 

de uma garota que se transforma em uma super heroína no estilo magical girl15. Os 

criadores de Cutie Honey queriam que o programa tivesse uma audiência masculina 

maior então decidiram expor mais do corpo da personagem principal durante sua 

transformação. O resultado foi melho do que o esperado, portanto nos anos 80, a 

indústria de anime apenas aumentou o uso de fanservice para atrair audiências. 

 O que começou como uma tática para conseguir uma audiência maior, 

hoje em dia é quase um estilo narrativo, há animes criados especificamente para 

conter esse tipo de linguagem (chamados Ecchi) ou que o enredo gira em torno da 

exposição quase gratuita do corpo humano. Atualmente é quase esperado um anime 

mostrar não só o corpo feminino, como também o masculino. Há cenas e episódios 

que se repetem tanto em animes diferentes que já é considerado clichê, como cenas 

em chuveiros ou situações em que é possível ver os personagens seminus e episódios 

especiais nos quais os personagens vão à praia e aparecem usando roupa de banho. 

 Mas o fanservice não está apenas interligado às narrativas de ficção, ou à 

exposição do corpo feminino e masculino, podendo ser utilizado até na vida real, 

principalmente na indústria musical. O uso mais comum de fanservice neste aspecto 

é de relacionamentos entre membros do mesmo grupo pop, podendo ser visto mais 

profundadamente em bandas asiáticas. Lá, o termo fanservice é conhecido 

popularmente e começou a ser utilizado em programas de variedades, entrevistas ou 

até nas próprios shows musicais. Os produtores começaram a perceber que a maior 

parte da audiência era feminina e que muitas fãs shipavam16 dois os mais de seus 

                                         
12 Manga escrito por Go Nagai e publicado por Akita Shoten em Outubro de 1973 (no Japão). No mesmo 
ano foi transformado em um Anime escrito por Masaki Tsuji e dirigido por Tomoharu Katsumata. 
13 Revista em quadrinhos japonesa. 
14 Desenhos animados japoneses. 
15 Tradução literal “Garota mágica”. Estilo de anime e mangá que inclui uma ou mais personagem 
feminino que se luta contra vilões usando poderes mágicos. Geralmente sua transformação envolve 
suas roupas normais “explodindo” e seu “uniforme” de heroína surgindo magicamente sobre sua pele. 
16 Shipping ou Ship é um verbo usado para descrever a ação de desejar que duas pessoas entrem em 
um relacionamento, ou apenas apoiar o relacionamento em que elas estão, mais usado para 
personagens de livros, filmes, programas de TV porém pode ser referido a pessoas reais. Ship também 
pode ser um adjetivo, descrevendo um casal. Por exemplo: Johnlock é o ship de John Watson e 
Sherlock Holmes. 
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integrantes, portanto durante apresentações públicas, estes integrantes se 

comportavam de maneira diferente juntos. Compartilhavam abraços, beijos na 

bochecha, faziam comentários gentis uns para os outros e outras demonstrações 

afetivas, tudo isso pensado e orquestrado pelos produtores para dar às fãs aquilo que 

elas demonstravam querer. 

 Atualmente, o termo fanservice é diretamente relacionado com essas duas 

situações listadas acima, e estas são mais comuns de se encontrar na internet quando 

o assunto é fanservice. Porém, olhando de uma maneira mais ampla, fanservice é 

um serviço feito pelos criadores e direcionado aos fãs, com o intuito de agradá-los e 

de engajá-los à obra em questão, ou seja, diversas outras situações podem ser 

encaixadas neste termo. 

 

A Origem de Star Wars 

 Em 27 de Maio de 1977 estreou nos Estados Unidos um filme que ninguém 

acreditava que faria sucesso “O estúdio não tinha fé nele. [...] Os atores achavam-

no ridículo. George Lucas, seu criador, temia uma catástrofe.” (Sunstein, 2016, p. 

16). A Twentieth Century Fox17 havia feito apenas 100 cópias do filme e ele estreou 

em apenas 32 salas de cinema no país inteiro. Com filas que viravam esquinas, Star 

Wars foi um grande sucesso. Em apenas um fim de semana ele arrecadou um total 

de US$ 2,5 milhões. Conforme sua popularidade foi aumentando, o número de salas 

de exibição também aumentou. Em Agosto, o filme estava sendo exibido em mais de 

mil salas somente nos Estados Unidos. Durante entrevistas com os fãs de Star Wars, 

foi feita a seguinte pergunta: “O que você pensou, quando assistiu Star Wars pela 

primeira vez?” Muitos responderam a mesma coisa: “Eu nunca havia visto nada 

parecido antes”. 

 Três anos depois, em 1980, foi lançado o segundo filme da saga, O Império 

Contra-Ataca e em 1983 foi lançado o último filme da primeira trilogia, O Retorno 

do Jedi. No total, os três filmes arrecadaram em torno de US$769.245.499 no mundo 

inteiro18, além de milhões de dólares em brinquedos e merchandising e o título de 

um clássico dos gêneros de ficção científica e fantasia. 

                                         
17 A Twentieth Century Fox Film Corporation conhecida popularmente como Fox, é um dos seis 
maiores estúdios de cinema dos Estados Unidos. Foi fundado em 31 de maio de 1935 por William Fox, 
Darryl F. Zanuck, Joseph Schenck e seu CEO atual é Stacey Snider. 
18 De acordo com Box Office Mojo. Disponível em: 
<https://www.boxofficemojo.com/franchises/chart/?id=starwars.htm> Acesso em: 27/09/2018 

https://www.boxofficemojo.com/franchises/chart/?id=starwars.htm
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 Em 16 de Maio de 1999, dezeseis anos após a estreia de O Retorno do Jedi, 

foi lançado o primeiro filme da segunda trilogia, que conta os eventos anteriores dos 

da primeira trilogia. Fãs de Star Wars acamparam do lado de fora do cinemas ao 

redor do país durante um mês para guardar seu lugar para ver a pré estreia de Star 

Wars: Episódio I - A Ameaça Fantasma. Quando o trailer foi lançado, alguns dos fãs 

compraram ingressos para outros filmes apenas para assisti-lo no cinema, e depois 

sair da sala emocionados. “Em 1977, Star Wars estreou em 32 salas. Em 1999, A 

Ameaça Fantasma foi lançado em 7,7 mil” (Taylor, 2015, p. 422). Em 2002 foi lançado 

Ataque dos Clones, e três anos mais tarde foi lançado A Vingança dos Sith, e para 

muitos é considerado o melhor filme da segunda trilogia. No total, os três filmes 

juntos arrecadaram US$1.113.550.124 no mundo inteiro19. 

 Os filmes, desta vez todos dirigidos por George Lucas, não apenas falam 

da transição do jovem Anakin para o lado negro da força, porém também aprofundam 

a história do universo de Star Wars e propõem respostas deixadas em aberto durante 

a trilogia anterior, como por exemplo: “Como alguém vira um Jedi?”; “Como o 

Império foi formado?”; E talvez a pergunta mais frequente, “o que é a Força?”. Eles 

tiveram uma resposta em maior parte negativa, pois muitos fãs estranharam a 

quantidade de efeitos especiais e o ritmo do filme, que eram bastante diferentes 

dos três filmes anteriores. 

 Em maio de 2011, após uma proposta de Bob Iger, o presidente atual da 

Disney, Lucas percebeu que não havia mais nenhum projeto que a Lucasfilm20 

estivesse desenvolvendo, e que ele não tinha planos de fazer mais nenhum filme de 

Star Wars. Porém ele ainda possuía um grande afeto pela empresa, e simplesmente 

não poderia a entregar para qualquer um. Ele então contratou Kathleen Kennedy, 

que havia co-produzido diversos filmes de Steven Spielberg21, grande amigo de Lucas. 

Em junho de 2012, Lucas a anunciou oficialmente como a copresidente da Lucasfilm. 

Logo em seguida, Lucas ligou para Iger e as negociações começaram. A empresa foi 

vendida para a Disney por 4,05 bilhões de dólares (Taylor, 2015, p. 497). 

                                         
19 De acordo com Box Office Mojo. Disponível em: 
<https://www.boxofficemojo.com/franchises/chart/?id=starwars.htm> Acesso em: 27/09/2018 
20 Empresa produtora de filmes e televisão, fundada por George Lucas, em 1971. 
21 Cineasta, produtor cinematográfico, roteirista e empresário norte-americano, conhecido pelos 
filmes E.T. - O Extraterrestre (1982), Tubarão (1975), Jurassic Park (1993) e A Lista de Schindler 
(1993). 

https://www.boxofficemojo.com/franchises/chart/?id=starwars.htm
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 Kennedy recorreu a J.J. Abrams para dirigir o novo filme de Star Wars. Na 

época, ele estava relacionado com Paramount22, produzindo os novos filmes Star 

Trek, porém fez de tudo para conseguir dirigir Star Wars. Fãs que haviam se 

decepcionado com as refilmagens de Star Trek dirigidas por Abrams, ficaram com 

medo do novo filme de Star Wars ser ruim também.  Abrams segurava toda a pressão 

e Iger tentava acalmar o máximo os fãs, os certificando de que o filme não usaria 

tanta computação gráfica como a segunda trilogia usou e que eles iriam “tratar isso 

de uma forma muito especial [...], de uma forma que seja respeitosa com o seu 

passado, mas que traga Star Wars para o presente” (Taylor, 2015, p. 526) 

 Os produtores estavam tentando ao máximo criar um filme que se 

baseasse nos antigos, nos filmes que os fãs amavam. E em dezembro de 2015, o filme 

foi lançado, contando uma história que se passa anos após o O Retorno do Jedi. 

 O Despertar da Força é atualmente o filme de Star Wars com a maior 

bilheteria, tendo arrecadado US$2,066 bilhões, e estando em terceiro lugar como o 

filme de maior bilheteria da história (logo após Avatar e Titanic). Dois anos depois, 

em dezembro de 2017, foi lançado o segundo filme da trilogia, denominado Os 

Últimos Jedi. O filme, descrito como “diferente” pelo próprio diretor, não conseguiu 

ultrapassar a bilheteria do Despertar, arrecadando um total de US$ 1,321 bilhão23, 

um pouco mais da metade que o anterior. O terceiro e último filme da franquia ainda 

não possui um título ou enredo, mas está previsto para estrear em dezembro de 

2019. 

 

O Fanservice em Star Wars 

 Apesar do termo ter o mesmo significado, ele não está sempre relacionado 

a uma ação específica. O modo de utilizar o fanservice pode ser completamente 

diferente dependendo do contexto. Devido a falta de estudos e análises sobre este 

tema, esta parte propõem uma categorização do fanservice como o objetivo de não 

apenas compreendê-lo e pensá-lo não só para os estudos de fã, mas também olhar 

para o mercado e as práticas produtivas. 

                                         
22 Estúdio de cinema dos Estados Unidos, fundado por Adolph Zukor, em 1912, e com este nome desde 
1925. 
23 De acordo com Box Office Mojo. Disponível em: 
<https://www.boxofficemojo.com/franchises/chart/?id=starwars.htm> Acesso em: 27/09/2018 

https://www.boxofficemojo.com/franchises/chart/?id=starwars.htm
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 Com base nas pesquisas documentais e análises de diversos filmes e séries 

televisivas, podem ser identificados cinco tipos de fanservice: O de 

hipersexualização, o de queer bait, o narrativo, o nostálgico e o easter egg. 

 

O Fanservice de Hipersexualização 

 Este foi o primeiro tipo de fanservice a ser incluído em uma obra 

audiovisual. Ele começou nos anos 70 no Japão e é utilizado até hoje, englobando a 

ideia de utilizar a exposição do corpo nu (ou seminu) para atrair audiências, não só 

o feminino como era originalmente, porém o masculino também. Muitos fãs não 

gostam deste tipo de fanservice, pois ele pode distrair a audiência do enredo 

principal e, às vezes, seu uso é completamente desnecessário, porém muitos fãs 

também apenas assistem esse tipo de anime por causa do fanservice. Em múltiplos 

filmes e séries de TV, assim como quadrinhos, principalmente dos gêneros de ação e 

aventura, pode-se observar o corpo humano sendo exposto para atrair audiências, 

mas animes e mangás são os únicos em que esta ação é conhecida como fanservice. 

 Na primeira trilogia de Star Wars, este tipo de fanservice aparece em duas 

ocasiões diferentes, uma em um dos posters do filme, no qual o personagens Luke 

Skywalker (Mark Hamill) aparece com a camisa aberta e a personagem Leia Morgana 

(Carrie Fischer) é mostrada com um vestido que expõe sua perna e decote. E a 

segunda ocasião é no começo do terceiro filme, O Retorno do Jedi, quando Leia é 

aprisionada por Jabba The Hut, acorrentada e forçada a usar uma roupa que é um 

extremo contraste de todas as roupas que ela havia usado durante os outros dois 

filmes. 
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Figura 1: Poster japonês de Star Wars (1977) feito por SEITO e baseado no poster de Tom Jung 
Fonte: https://www.pinterest.com.mx/pin/263671753159977256/ (16/07/2018) 
Figura 2: Roupa de escrava de Leia em O Retorno do Jedi 
Fonte: http://leiafan.wikia.com/wiki/Leia%27s_outfits (16/07/2018) 

  

 Na segunda trilogia Padmé Amidala, que se tornou uma personagem 

icônica pelo seu figurino e maquiagem, troca seus longos vestidos e roupas largas 

para uma completamente justa que mais tarde é rasgada, expondo seu abdômen e 

braço direito. A roupa é listada como “Sexy Padme Amidala Costume” (Fantasia sexy 

da Padme Amidala) no site de compras Amazon. 

  

Figura 3: Roupa rasgada de Padmé em Ataque dos Clones 
Fonte: https://www.pinterest.pt/pin/289145238559413887/ (27/08/2018) 
Figura 4: Fantasia de Padmé vendida pela Amazon 
Fonte: https://www.amazon.com/Star-Wars-Secret-Amidala-Costume/dp/B00IM78P3W  
(27/08/2018) 

  

O Fanservice Queer Bait 

 Queer bait diz respeito a ação de indicar que uma relação amorosa pode 

acontecer entre dois personagens do mesmo sexo, porém esta acaba nunca 

acontecendo. Este tipo de fanservice é mais conhecido na industria de K-Pop24, 

quando membros da mesma banda fazem demonstrações de afeto em público, com 

o intuito de fazer os fãs pensarem que eles estão ou podem estar em uma relação 

amorosa. A resposta para este tipo de fanservice é contraditória. Muitos adoram ver 

seus ídolos se divertindo desse tipo de jeito, porém outros se sentem enganados. 

 Ele pode ser encontrado em filmes e séries também. Os personagens  Poe 

(Oscar Isaac) e Finn (John Boyega) são apenas amigos em O Despertar Da Força, pelo 

menos nada indica o contrário, porém apenas por causa de longos olhares e abraços, 

                                         
24 Música pop coreana. 

https://www.pinterest.com.mx/pin/263671753159977256/
http://leiafan.wikia.com/wiki/Leia%27s_outfits
https://www.pinterest.pt/pin/289145238559413887/
https://www.amazon.com/Star-Wars-Secret-Amidala-Costume/dp/B00IM78P3W
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fãs no mundo inteiro ficaram imaginando se Star Wars teria o seu primeiro casal 

homosexual. Em uma entrevista no programa Ellen25 com os dois e Daisy Ridley (atriz 

que interpreta Rey), foi feita a seguinte pergunta: “Há algum romance entre algum 

dos personagens de vocês?” no qual Isaac respondeu: “Acho que é um romance bem 

sutil. Você tem que olhar de perto e assistir algumas vezes para perceber, mas tem. 

Pelo menos eu estava interpretando assim”, Boyega respondeu imediatamente com 

um “Eu também estava”, mas foi interrompido por Ridley e Ellen comentando sobre 

o que Isaac tinha acabado de falar. Obviamente, sua resposta foi sarcástica, porém 

em outras entrevistas ele afirmou que gostaria que tivesse um casal gay em Star 

Wars e ele estaria aberto para isso se fosse com o seu personagem. 

 

O Fanservice Narrativo 

 Este inclui qualquer mudança feita no enredo ou narrativa, apenas para 

agradar os fãs, podendo variar entre um casal ficar junto, um personagem morrer ou 

até mudar de personalidade ou foco. Um fanservice que antes era queer bait, pode 

se transformar no narrativo quando o casal se torna oficial, e por mais que a decisão 

de fazer um ship real agradade milhares de fãs, também decepciona muitos que não 

queriam que isso acontecesse ou perceberam que só aconteceu por que os produtores 

queriam agradar a audiência. Em uma entrevista com Kathleen Kennedy, foi revelado 

que a narrativa dos futuros filmes ainda não havia sido definida durante o 

desenvolvimento de O Despertar da Força. Rian Johnson, diretor de Os Últimos Jedi, 

confirmou a notícia via Twitter: "Quando vieram conversar comigo, não existia 

nenhuma história mapeada depois de O Despertar da Força"26. Deixando a narrativa 

em aberto, os produtores puderam ver os que os fãs haviam falado do filme anterior 

para produzir o próximo portanto talvez tenha sido por causa das críticas sobre O 

Despertar da Força ter sido igual ao Uma Nova Esperança, que foi produzido um filme 

bastante diferente de qualquer outro. 

 Muitos achavam que os pais da Rey seriam ou o Luke ou o próprio Han 

Solo, porém foi revelado em Os Últimos Jedi que eles eram apenas pessoas aleatórias 

que a abandonaram em Jakku. Este fato pode ter sido fanservice, se olharmos para 

o Narrativo, pois muitos fãs queriam que Rey e Kylo Ren, vilão da nova trilogia, 

                                         
25 Programa de intrevistas apresentado por Ellen DeGeneres. 
26  Disponível em: <https://comicbook.com/starwars/2017/05/29/lucasfilm-no-plans-for-episodes-
viii-ix-after-the-force-awakens/>. Acesso em: 28/08/2018 

https://comicbook.com/starwars/2017/05/29/lucasfilm-no-plans-for-episodes-viii-ix-after-the-force-awakens/
https://comicbook.com/starwars/2017/05/29/lucasfilm-no-plans-for-episodes-viii-ix-after-the-force-awakens/
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ficassem juntos e durante o segundo filme eles se tornam ainda mais próximos (se 

Rey fosse filha de Luke ou Han Solo, ela iria ser prima ou irmã de Kylo, já que ele é 

filho de Han com Leia). 

 

O Fanservice Nostálgico 

 Este tipo de fanservice pode ser visto, na maioria das vezes em 

refilmagens ou continuações, pois para fazer a audiência experienciar nostalgia, é 

preciso que eles tenham visto este elemento anteriormente. Estes elementos fazem 

a audiência original se lembrar dos filmes e séries que eles tanto gostavam e olhar 

para as versões novas com um olhar diferente. Como o elenco antigo de Star Wars 

aparecer nos novos filmes, Han Solo falar a famosa frase “Tenho um mal 

pressentimento sobre isso” ou, talvez o mais óbvio, a narrativa de O Despertar da 

Força ser quase indêntica a de Uma Nova Esperança. 

 Começamos os dois filmes com um membro da rebelião enviando um 

android que possui uma informação muito importante para o futuro da galáxia. Este 

membro da rebelião é capturado e mais tarde questionado por um vilão vestido de 

preto e que usa uma máscara modificando sua voz. O android fica perdido em um 

planeta majoritariamente coberto por desertos e encontra um jovem órfão que a 

princípio não quer ou não pode sair de onde mora. Porém, após encontrar um 

estranho, o jovem descobre a verdade por trás do android e acaba se envolvendo em 

uma aventura. O jovem, o android e o estranho fogem do planeta-deserto em uma 

nave chamada Millenium Falcon e encontram com o caçador de recompensas Han 

Solo e seu co-piloto Chewbacca. O jovem descobre que possui uma forte conexão 

com a Força, que até então achava que era apenas um mito. É aqui que os filmes 

desviam um pouco, em Uma Nova Esperança, O jovem e seus companheiros resgatam 

a líder da resistência se infiltrando na nave espacial do vilão com a máscara e depois 

formam um plano para destruir uma arma, usada pelo vilão, que destrói planetas. Já 

em O Despertar da Força, o jovem, neste caso é a jovem, é capturada pelo vilão, 

enquanto isso seus companheiros desenvolvem o plano para destruir a arma, usada 

pelo vilão, que destrói planetas. Quando seus amigos partem para resgatar a jovem, 

também colocam seu plano em ação.  

 O filme sofreu bastante controvérsias e dividiu a audiência, uma parte 

gostou, outra odiou. Durante entrevistas com fãs não foi possível achar um padrão 
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dos fãs que gostaram ou não, as opiniões eram muito divergentes. Alguns fãs 

gostaram, pois o filme os fez lembrar do antigo, já outros odiaram pelo mesmo 

motivo, uma vez que esperavam algo novo. 

 

O Fanservice Easter Egg 

 É um tipo de fanservice bastante parecido como Nostálgico, porém, onde 

o Nostálgico possui um forte papel na narrativa, com elementos bem óbvios e 

chamativos, o easter egg diz respeito a qualquer elemento colocado em um filme ou 

série que apenas uma porcentagem da audiência irá perceber. Ele é uma surpresa, 

ligado a exploração ou caça ao tesouro, como o nome já diz. Eles são referências 

obscuras e escondidas que ajudam a montar uma história ou descobrir uma teoria, 

porém não afetam o entendimento do enredo em geral. 

 O primeiro easter egg registrado foi no jogo Adventure, em que o jogador, 

poderia encontrar o crédito do criador escondido em algum lugar no jogo. Em Star 

Wars, muitas coisas podem ser consideradas Easter Egg, como Luke bebendo o leite 

azul em Os Últimos Jedi, fazendo referência a Uma Nova Esperança, onde Beru Lars, 

mulher que criou Luke, pode ser vista colocando o leite em um copo, porém a cena 

foi deletada e apenas aqueles que procuram, sabem de sua existência. O leite 

apareceu diversas vezes ao longo dos filmes e séries de animação. R2-D2 e C-3PO 

também podem ser considerados easter egg, neste caso em Rogue One, onde eles 

aparecem na base rebelde por apenas cinco segundos. Um dos easter eggs mais 

marcantes da terceira trilogia foi quando Finn sem querer ativa o Dejarik, jogo de 

hologramas presente dentro da Millenium Falcon, que aparece pela primeira vez em 

Uma Nova Esperança e reinicia em O Despertar da Força na mesma partida que 

Chewbacca e R2-D2 estavam jogando no filme de 1997.  

 

Considerações Finais 

Fanservice é um tema muito pouco estudado, principalmente na área 

acadêmica, portanto o artigo tinha como objetivo propor uma definição para este 

termo e exemplificá-lo, utilizando a franquia de filmes americanos Star Wars. Por 

esse motivo, foi proposta e efetuada uma categorização  para distinguir os diferentes 

tipos de fanservice.  
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Muitos fãs não concordam com o uso dos fanservices mais chamativos, com 

o discurso de que os criadores que deveriam ter o poder de mudar algo em seus 

próprios produtos e não os consumidores. A grande maioria dos fãs de Star Wars 

gostaram dos filmes, pois nunca haviam visto nada parecido antes, nunca haviam 

visto batalhas espaciais, monges lendários que podem levantar coisas com a mente, 

espadas que brilham e são capazes de cortar o mais forte dos metais ou um homem-

cachorro pilotando uma nave espacial. Fãs de Star Wars são fãs de produtos 

audiovisuais inovadores e por esse motivo que a estreia de O Despertar da Força 

deixou muitos deles decepcionados. Eles esperavam algo inovador, diferente, 

original, mas o que receberam foi apenas uma cópia remixada. 

 Fanservice pode possuir fatores positivos? Sim, e muitas vezes isto 

acontece, porém não é possível satisfazer uma audiência inteira de uma vez. Quando 

apenas um fã gosta de uma coisa, não significa que todos gostem, então quando os 

criadores colocam algo em seu produto para agradar a audiência, estão cientes de 

que apenas parte dela estará satisfeita. Outros fãs, os que ficaram insatisfeitos, 

poderiam querer que o extremo oposto acontecesse. E em alguns casos, o que os 

criadores decidem colocar em seu produto final não só faz o espectador desgostar 

de sua decisão, mas também pode persuadi-lo a desistir de acompanhar o produto 

ou até deixar de ser fã. 

É, muita gente acha que os filmes tem que ser feitos para os fãs, com coisas 
que eles querem que aconteçam, e eu não concordo com isso. Gosto do 
George Lucas por que admiro a audácia que ele teve para fazer a segunda 
trilogia, os prequels. Ele teve coragem de fazer algo diferente, lançou, teve 
polêmica, teve gente que não gostou, mas enfim, gosto quando eles decidem 
fazer uma coisa não para os fãs mas para ser uma coisa boa e diferente, e 
os fãs acabam se surpreendendo. (Fã de 22 anos, durante a pré-estreia de 
Os Últimos Jedi) 

 O resultado de utilizar o fanservice nunca pode ser previsível, sempre 

possuindo respostas diferenciadas entre os fãs. É um recurso utilizado 

principalmente para atrair audiências, estando relacionado fortemente ao marketing 

de um filme ou série. É importante apontar novamente que as categorias de 

fanservice aqui listadas não são oficiais e foram feitas com base em pesquisas 

documentais e análises de diferentes tipos de produtos audiovisuais. Pesquisas mais 

aprofundadas são necessárias para que o fanservice possa ser de fato considerado 

um termo oficial, já que suas origens e discussões são apenas reveladas e descritas 

na internet por consumidores e não produtores. 
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