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RESUMO 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) propõe compreender como a expansão de novos 

meios de propagação e interação, especificamente das mídias sociais, concomitante às 

mudanças culturais e mercadológicas, possibilita diversas formas de experiências dos fãs.  Para 

tanto, buscou-se investigar a experiência de consumo de um público específico: os fãs 

adolescentes de artistas musicais de expressividade internacional e sua relação com o ídolo.  A 

investigação busca compreender a interação entre fãs e ídolos da indústria fonográfica e discute, 

ainda, em que medida o ambiente conectado transforma a gestão de marcas dos artistas da 

música. A fim de organizar as práticas e experiências dessa parcela de consumidores com a 

marca, a pesquisa elabora categorias de experiências de consumo. Essa categorização foi 

pensada a partir de um levantamento de práticas que partem tanto do fã para o ídolo quanto 

deste para o fã, e de um arranjo metodológico que combina duas técnicas: Análise de Conteúdo 

e Estudo de caso. Como resultado, foram criadas seis categorias subdivididas em dois macro-

grupos: experiência direcionada e ação de marketing (do ídolo para o fã); mobilização 

presencial, engajamento online, experiência lunática e anti-fãs, trolls e haters (do fã para o 

artista, objeto de sua adoração). Por fim, compreendemos que o cenário convergente da internet 

não apenas potencializou e modificou práticas de fãs já existentes em ambientes offline, por 

meio de novas experiências, como transformou a gestão de marcas dos artistas da música. 

 

Palavras-chave: Experiências de consumo; fãs; indústria fonográfica; música pop; cultura pop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research aims to understand how the expansion of new means of propagation and 

interaction, specifically of social media, concomitant with the cultural and market changes 

allows various forms of fan experiences. To do so, we sought to investigate the consumption 

experience of a specific audience: the teenage fans of internationally expressive musical artists 

and their relationship with their idol. The research seeks to understand the interaction between 

fans and idols of the music industry and also discusses to what extent the connected 

environment transforms the brand management of music artists. In order to organize the 

practices and experiences of this portion of consumers with the brand, the research elaborates 

categories of consumer experiences. This categorization was thought from a survey of practices 

that depart both from the fan to the idol to the fan and from a methodological arrangement that 

combines two techniques: Content Analysis and Case Study. As a result, six categories were 

created, subdivided into two macro-groups: targeted experience and marketing action (from 

idol to fan); face-to-face mobilization, online engagement, lunatic experience and anti-fan, 

trolls and haters (from fan to artist, object of adoration). Finally, we understand that the 

convergent landscape of the Internet has not only enhanced and modified existing fan practices 

in off-line environments, through new experiences, as it has transformed brand management of 

music artists. 

 

Key-words: Consumer experiences; fans; phonographic industry; pop music; pop culture 
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1 INTERLUDE: INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa propõe compreender como a expansão de novos meios de propagação e 

interação, especificamente das mídias sociais, concomitante às mudanças culturais e 

mercadológicas, possibilita diversas formas de experiências dos fãs.  Para tanto, buscamos 

investigar a experiência de consumo de um público específico: os fãs adolescentes de artistas 

musicais de expressividade internacional e sua relação com o ídolo. A investigação discute, 

ainda, em que medida o ambiente conectado transforma a gestão de marcas dos artistas da 

música. Tal cenário, que abriga os fãs e o universo do artista que os rodeia, faz emergir o 

problema que guia a presente investigação: qual o papel das novas mídias na experiência dos 

fãs? 

A pesquisa parte da hipótese de que os meios de comunicação digital possibilitaram 

uma conexão mais próxima entre as partes, uma vez que o “consumidor pode ser mais propenso 

a se envolver com a marca através da participação em comunidades online, blogs, e assim por 

diante”1 (VAN DOORN et al., 2010, p. 257, tradução nossa). Desse modo, as experiências dos 

fãs e a sua relação com os ídolos, que sempre existiram, podem ser potencializadas a partir das 

novas mídias, tanto no universo offline quanto no online, e o empoderamento do aficionado é 

concebido, neste cenário, a partir de diferentes fluxos: do ídolo para os fãs e, principalmente, 

dos fãs para o ídolo.  

Com o surgimento da internet e, mais tarde, dos dispositivos móveis conectados, o fã 

percebe um poder antes desconhecido – ou não potencializado: o de que o seu ídolo está na 

palma da sua mão. O fã experimenta todas as notícias e novidades por meio de diversas telas 

que estão disponíveis a todo o momento ao alcance dos dedos. Ao mesmo tempo, o devoto crê 

ter aparatos que fazem sua voz ser ouvida em todos os cantos, inclusive, pelo próprio ídolo.  

O empoderamento do aficionado é percebido, por exemplo, quando mensagens online 

são direcionadas a discutir alguma atitude do ídolo ou, então, mobilizações de ode contrapõem-

se a homenagens inspiradoras que revelam o amor dos fãs. Em suma, o fã que já exercia papel 

fundamental na ascensão, maturação ou queda de uma marca, tem sua influência potencializada 

diante das redes sociais. Hoje, mais do que nunca, em cenários de glória ou transgressão, a 

partir de vozes que ecoam e fazem barulho no ambiente digital, os fãs podem determinar o 

destino de um ídolo.  

                                                
1 No original: “consumer may be more likely to engage with the brand by participating in online communities, 

blogging, and so forth”. 
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Portanto, a relevância de estudar os fãs de um artista musical está em compreender suas 

necessidades e interesses e, por meio deles, pensar estratégias para o artista e sua marca 

dialogarem com esse público. O principal desafio para uma marca, no ambiente convergente, é 

assegurar que o seu público-alvo se mantenha engajado e não migre para a próxima novidade 

a ser lançada. Afinal, no que diz respeito à concorrência, o âmbito musical possui infinitas 

possibilidades de escolha. 

O anseio desta pesquisa residiu, inicialmente, na importância de compreender como os 

fãs utilizam as novas mídias para conferir poder sob a gestão de marcas – nesse caso, os ídolos 

musicais – enquanto bens de consumo. Optou-se aqui, especificamente, por artistas ou bandas 

consagradas como popstars, o que, consequentemente, os promove a ícones de expressividade 

internacional do gênero musical. Para fins desta reflexão, a metodologia se deu na conceituação, 

principalmente, de alguns termos essenciais para a construção do corpus e que se entrelaçam 

ao compor a figura de um ícone musical e do ser que o promove: o fã. 

Diante do frenesi causado pelas dúvidas em torno do papel das novas mídias na 

experiência dos fãs de artistas da música, no primeiro capítulo, intitulado My mirror staring 

back at me: o fã através do espelho, procuramos esclarecer conceitos anteriores às práticas 

online, mas, ainda assim, pertinentes à discussão. O fã, desse modo, é o ator protagonista desta 

pesquisa e, portanto, é preciso compreender tudo o que abarca tal sujeito.  

Dessa forma, a fim de compreender o termo e suas variações, a investigação 

fundamentou-se na teoria da pirâmide hierárquica de fandom, conforme proposto por Sandvoss 

(2013). De acordo com Sandvoss, embora os fãs tenham um mesmo objeto de adoração, suas 

formas de idolatria constroem-se a partir de diferentes graus de engajamento e se dividem em 

três categorias: fãs, adoradores e entusiastas.  

Ainda sobre a terminologia que dá origem à palavra fã, Sanches (2015) apresenta, na 

revisão do vocábulo, uma linha cronológica de significados e eventos que auxiliaram na 

construção da acepção de fã a partir do ponto de vista histórico. Ao discutir sobre fã, por 

exemplo, Sanches (2015) e Monteiro (2012) distinguem uma tríade que se opõe à ideia de 

fanático, mas que será fundamental para a discussão aqui proposta: a existência de anti-fãs, 

trolls e haters.  

Para ampliar a compreensão do sujeito-fã, ainda na primeira parte do trabalho, 

procuramos teorias sobre a formação da função do eu nas quatro fases que compõem a trajetória 

de vida: a infância, a adolescência, a vida adulta e a fase idosa. Entendemos que é possível 

estabelecer uma relação de fã da infância à velhice, mas que em cada uma das fases da vida há 

especificidades que precisam ser consideradas. 
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 Na primeira fase, a infância, o potencial de imitação e projeção foi assimilado a partir 

dos estudos ao redor da teoria lacaniana do estádio do espelho, interpretada por Barroso (2006). 

Na segunda perspectiva, adolescência, é possível discorrer, alicerçado no ponto de vista de 

Macedo, Azevedo e Castan (2004), sobre os efeitos da projeção de um ídolo em relação ao seu 

fã adolescente, período marcado pela busca de aceitação e identificação. Ainda sobre tal fase, 

com o auxílio teórico de Harrington e Bielby (2016) deu-se o respaldo à escolha da trajetória 

juvenil como recorte a ser estudado neste TCC. Por fim, a respeito dos dois últimos estágios, 

identifica-se na fase adulta a independência financeira para custear a idolatria e também, em 

contrapartida, a ausência de tempo para a manutenção da admiração por um ídolo. As autoras 

ainda auxiliam na apreensão da idade avançada, período que o indivíduo dispõe 

simultaneamente de tempo e dinheiro para a manutenção do exercício do fã. Para arrematar os 

nuances da idade, Debert (2010) ainda contribui ao enfatizar o desejo latente de realizar sonhos 

antigos, como, por exemplo, conhecer alguém muito admirado, seja algum ícone 

contemporâneo ou que lhe cause nostalgia. 

Para ampliar a discussão, voltamos o nosso olhar para os ídolos e no segundo capítulo, 

intitulado Where I’m going is anybody’s guess: os ídolos: marcas e multiplataformas, 

buscamos referências sobre marca e experiência do consumo, que, posteriormente, 

complementaram o capítulo. Embasado pelos princípios de Atkin (2007), compreendidos como 

marca, os ídolos passam de pessoas comuns a objetos de adoração, essencialmente, quando tal 

marca passa a ser venerada e tratada pelo consumidor com a mesma fidelidade de uma religião.  

Ao discutir sobre marca, tornou-se inimaginável não citar o mercado fonográfico e os 

nichos mercadológicos preconizados por Anderson (2004). Focado na cultura de massa, o autor 

exemplifica seus fundamentos no mercado de hits musicais. Kotler e Keller (2015), por sua vez, 

complementam a construção do ídolo como marca, essencialmente na conceituação da 

experiência proporcionada pela ação de marketing.  

Com o advento das tecnologias, Recuero (2009) discorre sobre em que medida o 

encurtamento da distância provocado pela internet e pelas redes sociais tornou o imediatismo 

protagonista do cotidiano.  

Para a compreensão do conceito de branding, Melo (2014) disserta sobre como a gestão 

de marca é construída, e como o mesmo é utilizado para elevar as vendas de determinado 

produto midiático. Guerra (2013), por sua vez, discorre sobre o Music Branding, que é a 

utilização da música como publicidade. Sobre o posicionamento, Gracioso (1996) conclui que 

o mesmo é essencial para uma marca, pois é por meio dele que se define a imagem, ações e 

lugar perante o mercado e público. 
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Para compreender como se dá a relação fã-ídolo, Rojek (2008) contribui com o estudo 

do processo parassocial. O autor afirma que o contato entre celebridade (termo empregado em 

seu livro) e fã se dá de forma parassocial, ou seja, mediado pela mídia. Além disso, o autor 

contribui para a construção do conceito de experiência lunática.         

Por fim, Petronilho (2016) discorre acerca da experiência mercantilizada pelo ídolo. Ou 

seja, a autora ajuda a compreender como o mercado fonográfico modifica seus produtos e 

serviços ao longo do tempo. Dessa forma, apreende-se que a música, considerada por longos 

períodos o produto principal do mercado fonográfico, perdeu o unânime protagonismo e passou 

a dividir os holofotes com outros produtos, inclusive a experiência: uma nova forma de 

vendagem. 

Percorridos os caminhos teóricos apresentados no primeiro e no segundo capítulo desta 

investigação, deparamos com o seguinte problema de pesquisa: quais ídolos investigar? À luz 

das teorias estudadas e a partir das exemplificações exploradas para a construção do primeiro 

capítulo, dilatou-se um pouco mais o olhar acerca do corpus e, por fim, optou-se como recorte 

de pesquisa e procedimento metodológico, analisar estudos de caso que contemplassem 

diversas experiências de fãs de artistas de expressividade internacional com um ponto em 

comum: o gênero música pop. 

Tal gênero abriga tantas nuances dentro de si, que se torna complexo definir um termo 

tão abrangente. Para Teles (2008), em todos seus matizes, o gênero pop conserva uma única 

essência: versos simples e agradáveis à audição, canções de curta duração e de memorização 

instantânea. Ou seja, uma “música fácil de ouvir, trautear, memorizar e mesmo tocar ou 

reproduzir instrumentalmente” (TELES, 2008, p. 9). Dessa forma, apreende-se a música pop 

como 

 
um género que agrada à maioria das camadas populacionais de uma determinada 
cultura – independentemente do seu contexto nacional –, seja qual for o seu grau de 
formação em termos musicais. Estamos perante um gênero criado para agradar e 
facilitar a identificação e sentido de grupo por parte da maioria dos indivíduos 
(TELES, 2008, p. 9).  

 

Entende-se, então, que a música pop é arquitetada a partir de elementos básicos que a 

possibilita conquistar, de forma frenética, diversos fãs ao redor do mundo, com o principal 

propósito de criar identificação com o ouvinte para, consequentemente, ganhar visibilidade. O 

artista pop tem, assim, maiores chances de encher estádios e levar multidões a comprarem suas 

músicas e produtos. Por isso, “o elemento que distingue a música popular dos restantes gêneros 

parece ser o gosto estético e o volume de público a que almeja” (TELES, 2008, p. 9).  
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Ainda sobre o termo, de acordo com a visão histórica, entende-se o pop como 

 
um termo aplicado a um determinado grupo de estilos de música popular. 
Provenientes da década de 1950, principalmente nos EUA e na Grã-Bretanha, estes 
estilos espalharam-se posteriormente para a maioria das partes do mundo. Nos países 
ocidentais e em muitos outros também, eles se tornaram os estilos de música popular 
predominante da segunda metade do século XX. Intimamente ligado com o 
desenvolvimento de novas mídias e tecnologias da música e com o crescimento de 
indústrias de radiodifusão e gravação em grande escala, baseia-se principalmente no 
Ocidente, música pop tem sido geralmente associada com os jovens. No entanto, as 
audiências tendem a ampliar na parte posterior do período (MIDDLETON apud 
TELES, 2008, p. 9, tradução nossa). 

 

Portanto, como expresso na citação acima, embora sua localização temporal datada em 

1950, o fenômeno pop, quando vislumbrado na ótica do século XXI, ainda perpetua e acentua 

características antigas, como a conexão com o ambiente tecnológico e associação ao jovem 

como audiência básica. Outro fator interessante para esta pesquisa, é a menção ao Ocidente 

como território geográfico e cultural que privilegia a ascensão da música pop, uma vez que os 

artistas usualmente destacados aqui são pertencentes à civilização ocidental. Dessa forma, o 

gênero, apesar de não ter sua estrutura de formação reformulada ao longo dos anos, uma vez 

que é fundamentado por uma receita básica composta por elementos previamente determinados, 

continua sendo aclamado pelo público e sendo uma das fontes mais rentáveis da indústria 

musical. 

Por consequência, torna-se indiscutivelmente interessante estudar fãs globais de ícones 

da música pop de expressividade internacional, especificamente, através da exemplificação a 

partir de diversos artistas do gênero musical. Tendo em vista a intensa presença mercadológica 

e peculiaridades de propagação da categoria destacada, sobretudo pelo desejo de “facilitar a 

identificação e sentido de grupo”, já que a projeção é uma característica recorrente no período 

de desenvolvimento cognitivo do indivíduo (LACAN, 1998); (MACEDO; AZEVEDO; 

CASTAN, 2004).   

Observa-se, então, outro atributo essencial para esta discussão: o elevado nível de 

idolatria quase análogo a uma religião entre a audiência jovem. Ademais, como será discutido 

no primeiro capítulo, a música exerce um papel fundamental na formação do eu na adolescência 

(MACEDO; AZEVEDO; CASTAN, 2004). Portanto, é um período protagonizado pela 

identificação e integração social. Dessa forma, diante de uma combinação quase inseparável 

entre música pop e adolescência, optamos por trabalhar de forma mais detida, no terceiro 

capítulo intitulado I’ve Got New Rules, I Count’em, com uma análise das experiências dessa 

parcela do público. 
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Para dar conta de organizar o vasto material levantado sobre práticas de consumo que 

marcam a relação dos fãs adolescentes de artistas da música pop, como resultado desta análise 

foram criadas seis categorias de experiências. Essas categorias estão compreendidas por dois 

macro-grupos que marcam ações tanto do ídolo para o fã, quanto do fã para o ídolo, sendo elas: 

ação de marketing; experiência direcionada; mobilização presencial; engajamento online; 

experiência lunática; e, por fim, a experiência de haters, trolls e anti-fãs. As etapas de Análise 

de Conteúdo (AC) anteriores à categorização, assim com as escolhas dos exemplos para ilustrar 

tais categorias, serão explicadas no último capítulo deste trabalho. 

Ajeite-se na poltrona, selecione a sua playlist favorita e mergulhe nesse universo 

categórico de melodias peculiares. 
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2 MY MIRROR STARRING BACK AT ME: O FÃ ATRAVÉS DO ESPELHO 

 

2.1 Acordando o prédio: Considerações iniciais 

 

Tic-tac, tic-tac: o tempo passa no relógio e o coelho cruza apressado. Alice, uma criança 

corajosa que após viver momentos encantados e ser apresentada a conhecimentos inimagináveis 

em sua infância, mais uma vez, aventura-se em sua adolescência. Agora de frente para o 

espelho, uma única dúvida: entrar ou não? O reflexo no espelho mostra o que está de frente 

para ela, mas o que há detrás? A busca incansável por mais conhecimento.  

A representação da imagem vai além na trajetória da vida; um relógio mais complexo 

que o de bolso. O tempo também passa ligeiro e, a cada passo apressado, novas histórias 

esquecidas, ou ainda pouco exploradas, estarão ao alcance das mãos. Esta pesquisa é um convite 

ao extraordinário, conduzida pela palavra e por exemplos musicais, atravessando sábios da 

psicanálise, antropologia e comunicação para adentrar o misterioso universo dos fãs. Seja bem-

vindo. 

Neste primeiro capítulo, será apresentada uma discussão sobre a Cultura dos fãs para, a 

partir daí, focar a investigação nas práticas e experiências dos fãs adolescentes no contexto das 

mídias digitais.  Propõe-se, no entanto, a explanação deste fenômeno – de exercício da função 

de fã – como uma prática decorrente em todas as fases da vida, infância, adolescência e vida 

adulta, variando sua intensidade e objetividade de acordo com a evolução de vida do indivíduo. 

Para exemplificar a discussão aqui proposta, serão utilizados exemplos de casos 

diversos do universo da música, não direcionando a análise para um único artista ou grupo 

específico de fãs. Essa escolha, de cunho metodológico, nos permite transitar por diferentes 

momentos e organizações de fãs para, por fim, vislumbramos a proposta de um modelo em que 

seja possível categorizar tais práticas a partir da discussão acerca do engajamento dos fãs em 

relação a seus ídolos.  

 

2.2 You got a reputation: Revisão histórica dos estudos dos fãs 

 

O estudo da Cultura dos fãs, direcionado para o universo da música, tem como objetivo 

entender de que modo se dá a relação entre os fãs e como as práticas realizadas por esses 

admiradores podem influenciar no gerenciamento da carreira do artista – ou seja, as 

consequências das ligações afetivas do público com seus ídolos.  
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Por meio da revisão histórica dos estudos dos fãs, é possível constatar as pesquisas 

anteriores acerca da Cultura de fãs de modo mais amplo. Conforme aponta Sandvoss (2013), 

 
nos seus quase trinta anos de existência, o campo dos estudos dos fãs tem explorado 
o âmbito dos territórios interpessoais e intrapessoais, assim como as consequências 
das ligações afetivas do público com a cultura popular e além (SANDVOSS, 2013, p. 
9).  

 

Sandvoss (2013, p. 2) define a “primeira onda” e a “segunda onda” do Estudo dos Fãs 

como uma análise dos diferentes tipos de gêneros dentro de um fandom. O autor observa as 

diferentes práticas dos fãs, categorizadas como produtividade semiótica, enunciativa e textual, 

que consistem em diferentes graus de apropriação da obra artística por parte dos fãs.  

A “terceira onda”, seria um estudo dos fãs contemporâneos e a relevância do fandom 

nesse processo (SANDVOSS, 2013, p. 36). Antes, o estudo acerca da cultura de fãs não era 

comum, devido ao baixo poder mercadológico que o fandom possuía. Inclusive, muitas vezes, 

o afeto e o trabalho dessa parcela de consumidores eram colocados à margem de outras práticas 

de consumo.  

Por outro lado, atualmente o fã dispõe de muitos recursos, em especial a internet e a 

rede conectada com outros fãs, que o tornam peça importante na gestão da carreira do artista. 

O estudo mostra-se ainda pertinente para verificar como o artista mantém o seu público sempre 

fiel, por meio de ações de marketing, calculadas passo a passo, estrategicamente.  

 Para promover uma fundamentação teórica, necessária para o entendimento da Cultura 

dos fãs, embarcamos em uma viagem na busca por definições. Sanches (2015), maquinista 

dessa viagem, propõe a edificação de uma linha cronológica do conceito de fã a partir da origem 

etimológica do termo. Para isso, após o embarque, a expedição inicia-se por volta dos séculos 

XVIII e XIX. “Segundo o The Dickson Baseball Dictionary, em sua terceira edição, fan seria 

uma contração da palavra fancy” (SANCHES, 2015, p. 67), termo da língua inglesa que era  

 
usado para referir-se a admiradores ou praticantes de um determinado hobby ou 
esporte. Fancy por sua vez seria uma contração de fantasy ou phantasie quando usado 
no sentido de ideia, noção, conceito. Ou seja, dando o entendimento de ser o apego a 
uma noção ou um conceito, um gosto (SANCHES, 2015, p. 67). 
 

A próxima estação, a sétima edição do Oxford English Dictionary, preconiza que a 

“palavra fan com o sentido de entusiasta ou partidário teria sido usada pela primeira vez no 

século XVII, e se tornado estabelecida no inglês americano no século XIX, sendo uma 
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contração da palavra fanatic, por sua vez datada do século XVI” (SANCHES, 2015, p. 67). O 

vocábulo estrangeiro advém 

 
do latim fanaticus, significando ‘inspirado por um deus’, esta também derivada de 
uma anterior, fanum, cujo significado seria templo ou local de culto. Em seu uso 
original como substantivo, trazia o sentido de uma pessoa desajustada ou um maníaco 
religioso, ou ainda, alguém que adere de maneira intensa a um culto (SANCHES, 
2015, p. 67). 
 

Ainda na mesma estação, de acordo com o Online Etymology Dictionary, entende-se 

aqui, portanto, de maneira análoga, que “fan com o significado de devoto [...] teve seu primeiro 

uso no inglês norte-americano em 1889, ligado a entusiastas do baseball, como provavelmente 

uma contração de fanatic, influenciado pela palavra fancy” (SANCHES, 2015, p. 67), expressão 

já mencionada anteriormente – “termo coletivo para os seguidores de um hobby ou esporte” 

(SANCHES, 2015, p. 67). 

Apesar de uma única ocorrência apartada da terminologia em 1682, seu uso lato se deu 

somente a partir do século XIX. Posteriormente, isso permitiu a eclosão de alguns novos termos 

amparados por cenários relacionados a Hollywood, como por exemplo “fanmail”, em 1920, e 

“fanclub”, em 1930.  

Entende-se a expressão fanmail como “correio de fãs [...], que refere-se a cartas ou 

mensagens enviadas a figuras públicas, especialmente celebridades, por seus admiradores ou 

fãs” (SANCHES, 2015, p. 68). De maneira abrasileirada, fanclub é um termo entendido como 

fã-clube, que “trata-se de uma associação de indivíduos dedicados a expressar sua admiração 

por uma pessoa famosa, uma obra literária ou audiovisual, um time esportivo, entre outros” 

(SANCHES, 2015, p. 68). 

O exercício do fã não é um fenômeno contemporâneo ou mesmo marcado por um 

determinismo tecnológico. Afinal, paixão, devoção e dedicação (ou mesmo histeria), a todo o 

momento delinearam a construção do perfil do fã. Portanto, nitidamente, o engajamento 

antecede as novas mídias, uma vez que anteriormente – e ainda hoje – os devotos investiam seu 

tempo em atividades como cartas enviadas ao ídolo, horas gastas ao telefone para que uma 

música entrasse entre as mais tocadas nas rádios, coleções infindáveis de revistas e colagens, 

entre outros. 

Para exemplificar, pode-se citar a experiência do Fã-clube Guilherme Arantes Registro, 

do cantor Guilherme Arantes que, com mais de 30 anos em atividade, segue com seu trabalho 
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reconhecido pelo próprio cantor. Segundo informações do site G12, o fã-clube comandado por 

Edson dos Santos Júnior beirava a marca de 10 mil integrantes em 2012.  

Tudo começou em 1982, quando Edson, ao notar que possuía um grande acervo de 

arquivos sobre o cantor, decidiu criar seu próprio fã-clube. Para entrar em contato com outros 

fãs, Edson utilizava a seção de cartas de uma extinta revista de música, e foi a partir daí que o 

cantor reconheceu o trabalho do fã-clube, respondendo às cartas direcionadas a ele através de 

cartões promocionais, que eram muito comuns nos anos 80. 

O primeiro encontro entre o fã e o ídolo aconteceu ainda em 1989, quando, em um show 

de Guilherme, Edson solicitou uma entrevista com o cantor, que o convidou para ir a uma 

churrascaria. Logo após, o músico pediu para conhecer o acervo que Edson possuía, ficando 

impressionado com a quantidade de itens. No mesmo ano, o endereço do fã-clube apareceu no 

encarte do disco Romances Modernos, em homenagem e consideração ao fã-clube tão dedicado 

pelos fãs à carreira de Arantes. 

Além da condecoração do cantor, o fã-clube possuía também o reconhecimento de todas 

as gravadoras pelas quais Guilherme passou. Segundo Edson, as gravadoras apoiavam o fã-

clube doando brindes e sorteando ingressos. Uma gravadora inclusive, ao lançar uma coletânea 

de sucessos do cantor, entrou em contato com o fã entusiasta para saber se o fã-clube possuía o 

encarte original do disco. Ao longo de sua carreira, Guilherme Arantes comentou em diversas 

entrevistas, com orgulho, sobre o trabalho que Edson e o fã-clube exerciam. Em entrevista ao 

G1, o cantor disse achar muito importante o trabalho de um verdadeiro fã na vida de um ídolo. 

Com o sucesso do fã-clube, Edson decidiu, então, criar uma fanzine com o nome de 

Lance Legal3, publicação impressa que era enviada por correio aos integrantes. Com a chegada 

da internet, popularizada no Brasil nos anos 90, a publicação impressa foi substituída por um 

site na web. A ideia funcionou tão bem que o cantor disponibilizou para download uma faixa 

inédita, intitulada Salvador, primavera e outono, através desta fanzine. 

 

 

 

 

 

                                                
2 Na notícia publicada, Edson dos Santos Júnior, fã do cantor Guilherme Arantes, mostra seu acervo pessoal 

construído durante os trinta anos em que preside o maior fã-clube sobre o artista. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2012/03/fa-clube-do-cantor-guilherme-arantes-faz-30-anos-em-
varginha.html>. Acesso em: 22 abr. 2017. 

3 A fanzine leva o mesmo nome do hit dos anos 80 do cantor Guilherme Arantes. 
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2.3 What do you mean?: A diferença entre Fã-clube e fandom  

 

Quando se aponta fã-clube e fandom, há uma confusão na definição de ambos, uma vez 

que os mesmos aparentam possuir a mesma significação devido a sua similaridade etimológica. 

Porém, ao definir o termo fandom como “comunidade de fãs”, Monteiro (2007) afirma: 

 
A melhor maneira de definir tal objeto é a partir de duas características fundamentais 
dessas comunidades, quais sejam: a não co-presença física e a interação não-
presencial (que na maioria das vezes assume a forma de uma interação puramente 
simbólica). A não co-presença física é mais um elemento que distingue as 
comunidades de fã dos fã-clubes, que têm o hábito de se reunir com regularidade em 
um mesmo espaço físico (ainda que os membros de uma mesma comunidade possam 
experimentar momentos de co-presença física em um show, congresso ou convenção). 
Já a interação não-presencial diz respeito ao fato de os membros de uma mesma 
comunidade, na maioria das vezes, jamais terem experimentado algum tipo de contato 
físico entre si (MONTEIRO, 2007, p. 5). 
 

O fandom, ou comunidades de fãs, passou a se expandir a partir de “serviços como o 

Orkut (website que congrega inúmeras comunidades virtuais dedicadas aos mais variados 

assuntos, não apenas ao fenômeno da idolatria)” (MONTEIRO, 2007, p. 5), pois este criou uma 

intermediação entre o conceito de interação presencial e não presencial em uma mesma 

plataforma e um grupo de fãs. Ou seja, componentes de um fandom podem vir ou não a 

desenvolver uma relação além da virtual e que ultrapasse o objetivo de adoração a um artista, e 

levar tal relação adiante (MONTEIRO, 2007, p. 5). 

Já ao definir o conceito de fã-clube, Monteiro (2007) explana: 

 
Fã-clubes geralmente apresentam uma hierarquia bem definida, que pode funcionar 
de forma efetiva, como um indicativo de distinção entre os membros do grupo, ou 
simplesmente em decorrência da necessidade de uma organização interna. Em outras 
palavras, a função que determinado indivíduo desempenha dentro do fã-clube pode 
dizer mais respeito às questões operacionais do fã-clube como empresa do que ao 
status de fã de cada membro. O presidente de um fã-clube não necessariamente é 
“mais fã” do que o tesoureiro: pode apenas ser aquele que teve o impulso de fundar o 
fã-clube, o fã mais antigo do grupo ou ainda aquele que apresentou o objeto de culto 
aos demais membros (MONTEIRO, 2007, p. 4-5). 
 

Percebe-se, então, que a comunidade de fãs abrange um universo mais amplo em relação 

aos fã-clubes. Porém, embora ambos possuam uma finalidade parecida, o conceito de fã-clube 

afunila o fandom para uma segmentação mais organizada. Ou seja, as comunidades de fãs 

podem ser compreendidas como vários grandes conjuntos, sendo esses grupos dos mais 

variados objetivos relacionados à adoração de um objeto. A partir de então, tais comunidades 

abrigam dentro de si pequenos conjuntos – os fã-clubes e fãs individuais. A soma de ambos não 
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forma, necessariamente, a estrutura total do fandom, mas sim a junção do universo de cada nível 

e nicho de fã (MONTEIRO, 2007, p. 4). O autor ainda afirma: 

 
Com isso, podemos concluir que todo fã-clube é, também, uma comunidade de fãs, 
mas nem toda comunidade de fãs assume a materialidade de um fã clube nos moldes 
tradicionais. Na maioria das vezes, aliás, o que distingue uma comunidade de fãs de 
um fã-clube é justamente sua imaterialidade (MONTEIRO, 2007, p. 4). 

 

Ao explanar sobre a experiência de fãs com seus ídolos, será possível considerar que 

sempre foi a mesma, alterando apenas o modo como é realizada? Por isso, discute-se aqui que 

a troca de mensagens entre fãs e seres célebres unicamente sofreu modificações técnicas. Nesse 

sentido, o fluxo de mensagens foi apenas intensificado ainda mais pelas novas plataformas. O 

envio de cartas para um artista, nos dias atuais, foi substituído em grande parte pelo envio de 

mensagens por meio das redes sociais, por exemplo. 

Recuero (2009) explana: 

  
Outro elemento que é característico das redes sociais na Internet é sua capacidade de 
difundir informações através das conexões existentes entre os atores. Essa capacidade 
alterou de forma significativa os fluxos de informação dentro da própria rede. O 
surgimento da Internet proporcionou que as pessoas pudessem difundir as 
informações de forma mais rápida e mais interativa” (RECUERO, 2009, p. 116). 

 

 Se antes demorava certo tempo até o recebimento da mensagem, atualmente, com a 

emergência das redes sociais, tal recebimento se tornou algo instantâneo. Ora, uma carta 

demorava semanas, meses, para chegar até o artista. Hoje, essa interação ocorre em tempo real 

e a possibilidade de uma resposta é ainda maior, visto que as redes sociais não demandam 

mensagens muito longas, mas sim, precisas, fora os custos e os meios de produção. 

A cantora de axé Ivete Sangalo, por exemplo, responde a alguns de seus fãs por meio 

das redes sociais (ANEXO A) e é conhecida por sua simpatia e simplicidade quando se trata de 

seus adoradores. Ivete, inclusive, ao ter um problema com seu carro no dia 28 de março de 

2017, foi socorrida por uma fã que lhe deu carona até sua casa, o que se tornou notícia4 em 

vários portais. 

A intérprete baiana é um exemplo de artista que se mantém em constante contato com 

os fãs. A cantora interage com seus seguidores através do Twitter e do Facebook, respondendo 

e compartilhando novidades de sua carreira. Segundo Kleber Sangalo, primo da cantora e 

                                                
4 Em matéria para o Estadão, Ivete Sangalo, ao perceber que estava sem carro, pede carona para fã, identificada 

como Lore. Disponível em: <http://emais.estadao.com.br/noticias/gente,ivete-sangalo-pega-carona-com-fa-
nao-e-pegadinha,70001716073>. Acesso em: 22 abr. 2017. 
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coordenador de marketing, em entrevista concedida ao site Correio5, Ivete adora interagir com 

os fãs, recebendo milhares de menções diárias em suas redes sociais. Porém, a interação é 

limitada devido ao grande fluxo de mensagens, o que torna uma tarefa impossível responder 

um a um os usuários. 

Finalmente, ao descer na parada de destino, Sanches (2015) relata que “a partir do 

momento em que o fã é visto de maneira diferenciada, e não apenas como consumidor ou 

espectador passivo, passa a existir a necessidade de quebrar o conceito fechado de fã” 

(SANCHES, 2015, p. 68). Portanto, o posto de fã deve ser repensado, uma vez que a própria 

evolução etimológica indica um reposicionamento em torno do conceito de apreciador – 

principalmente ao discutir envolvimento. Dessa forma, é preciso 

 
posicioná-lo em relação à sua obra de culto, podendo, assim, trazer as reflexões 
necessárias para se compreender como essa cultura se forma em torno das obras, seu 
ferramental de atuação e os diversos níveis de engajamento que esses fãs podem 
possuir, inclusive podendo ser aquele que conhece tudo da obra para poder criticá-la 
e desqualificá-la (SANCHES, 2015, p. 68). 
 

O fã, portanto, possui autonomia para julgar os conteúdos produzidos e oferecidos pelo 

seu objeto de adoração, sendo um ser de escolhas próprias quando se trata de definir o que lhe 

convém ou não consumir. 

 No entanto, aqui se instala um paradoxo acerca de como discutir apropriação e 

engajamento por parte dos fãs, sem a priori discutir um outro aspecto de sua organização: 

experiências individuais versus coletivas. Bernd H. Schmitt (2002) apresenta dois moldes de 

consumo especialmente dedicados à comercialização da experiência holística, a qual 

“reconhece o direcionamento racional e emocional do consumo, e utiliza metodologias 

ecléticas” (SCHMITT, 2002, p. 45), explorando, portanto, aspectos intangíveis na estruturação 

de estratégias de marketing. O autor também comenta sobre o caráter produzido das 

experiências, que "geralmente não são espontâneas, mas induzidas [...] as experiências são 'de' 

e 'sobre' algo - elas têm referencial e intencionalidade" (SCHMITT, 2002, p. 75).    

 As experiências individuais são conduzidas pela sensação, sentimento e pensamento – 

processos solitários, pois “as estratégias de marketing desenvolvidas para induzir essas 

experiências visam as percepções, sentimentos e pensamentos criativos do consumidor 

                                                
5 Na notícia publicada, a assessoria de Ivete Sangalo afirma que a musa baiana mantém a espontaneidade dos 

palcos também nas redes sociais ao interagir com os fãs, que, de acordo com a entrevista, é algo prazeroso à 
cantora. A assessoria ainda afirma que a demanda de mensagens é tão grande que torna impossível que a artista 
visualize todas. Disponível em: <http://www.correio24horas.com.br/single-entretenimento/noticia/ivete-
sangalo-a-cantora-por-tras-do-twitter/?cHash=7aa5fa5ac52874b162d725e7533a05c6>. Acesso em: 22 abr. 
2017. 
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isoladamente” (SCHMITT, 2002, p. 212). Portanto, o fã, a partir de percepções sensoriais, cria 

laços afetivos únicos em relação ao outro admirador, mesmo perante uma mesma ação de 

marketing da marca; uma tempestade de sentimentos e apreensões sublimes permeiam a relação 

entre cada fã pertencente ao fandom frente a um ídolo inalterado.   

 De outro modo, Schmitt (2002) designa pormenores tangíveis para incorporar a noção 

de experiências compartilhadas: identificação, experiências que “ocorrem tipicamente em 

grupos de referência (reais ou imaginários), e as experiências de ação geralmente ocorrem na 

presença de outras pessoas” (SCHMITT, 2002, p. 212).  

Dessa forma, o engajamento permeado pela identificação e ação conjectura a natureza 

coletiva, que se dá a partir dos fã-clubes e perfis manuseados por fãs entusiastas, em que ambos 

conduzem fãs e adoradores a participarem de intervenções e mobilizações. No entanto, o autor 

alemão cautelosamente anuncia que há exceções, já que “certas experiências físicas e 

comportamentos possam ser considerados totalmente individuais” (SCHMITT, 2002, p. 212). 

O arranjo das experiências não é desarmônico. O autor argumenta sobre os híbridos de 

experiências individuais e compartilhadas, que “combinam apelos individuais para a sensação, 

sentimento, e pensamento com ações compartilhadas e apelos mais amplos, sociais/culturais” 

(SCHMITT, 2002, p. 212). Dessa forma, ações conduzidas pelo engajamento são despertadas, 

inicialmente, por quesitos sensíveis pessoais que, em algum momento, inquietam o indivíduo 

pela busca e necessidade de compartilhamento de sua devoção com os demais, como formas de 

interação e organização com pessoas que partilham a mesma paixão.  

Portanto, a experiência, inicialmente, se dá de forma individual permeada por aspectos 

sensíveis que, em um segundo momento, a partir da cultura ligada em rede e da necessidade de 

compartilhamento entre os fãs, transfigura sua diretriz solitária para uma experiência coletiva. 

Os fãs conectados por uma rede de interesse se organizam de forma coletiva para tornar suas 

experiências intangíveis em compartilhadas, o que gera identificação e, por fim, ação em 

conjunto para atingir determinado fim.  
 

2.4 You just wan attention: Conceituando “anti-fãs”, “trolls” e “haters”  

 
Enquanto muitos se dedicam à adoração, há uma contrapartida em relação a esses fãs. 

Eis que surgem os chamados “anti-fãs”, “trolls” e “haters”. Essas definições remetem a pessoas 

que dedicam seu tempo tanto quanto ou, por vezes, até mais que os fãs ao ídolo, porém de um 

aspecto negativo. Monteiro (2012) circunda outro aspecto interessante que envolve os níveis de 

não fãs mencionados, uma vez que “aleatoriamente, em grandes quantidades, acabam sendo 
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uma força a ser reconhecida posteriormente obrigando fandoms a se organizarem para 

‘defender’ seus ídolos” (MONTEIRO, 2012, p. 2). 

Os anti-fãs são aquela parcela do público engajada de forma incômoda e tão crítica 

frente ao artista como um fã ao defendê-lo. Portanto, de forma análoga, esse sujeito despreza o 

objeto de culto também com fervorosa devoção (SANCHES, 2015, p. 82). Para exemplificar, 

pode-se citar um comentário postado no Instagram da cantora Anitta (ANEXO B), no qual um 

usuário ofende a artista e diz que a mesma “se acha” melhor do que todos pelo simples fato de 

ser famosa. Um outro comentário (ANEXO C), na mesma publicação, compara Anitta de forma 

negativa ao cantor Michael Jackson, devido às diversas mudanças estéticas feitas por ela.  

Monteiro (2012) agrega à discussão do termo ao relembrar que os anti-fãs não são 

movidos exclusivamente pelo desapreço por determinado ídolo, mas também por questões de 

rivalidade entre o artista adorado e outro alguém que o fandom julga como antagonista. A autora 

exemplifica a questão através de exemplos icônicos como as “cantoras pop Britney Spears e 

Christina Aguilera, e até mesmo as bandas Restart e Cine” (MONTEIRO, 2012, p. 4). 

Para Sanches (2015, p. 84), os trolls não fazem parte da rede de fãs, pois eles se 

classificam como usuários das mídias sociais que zombam do artista e seus fãs apenas para 

polemizar. Um exemplo de troll é o youtuber Felipe Neto, que ficou famoso em 2010 ao postar 

vídeos no YouTube que criticavam artistas e seus comportamentos, ofendendo, muitas vezes, 

os fãs. Para ilustrar, pode-se citar o vídeo6 no qual Felipe critica o cantor Justin Bieber e suas 

atitudes, chamando-o de afeminado e criança. Além disso, diz que as fãs de Bieber não são 

mulheres, e sim, “menininhas bobinhas”. O vídeo acumula, atualmente, mais de 8 milhões de 

visualizações. 

Por fim, o hater pode ser identificado como um oposto ao fã entusiasta; ele dedica-se 

fervorosamente ao artista, porém para criticar negativamente e ridicularizar sua figura e 

trabalho (SANCHES, 2015, p. 83). Um exemplo de hater é a página do Facebook “Eu Odeio a 

Anitta7” que, com mais de 27 mil curtidas, critica e zomba da cantora, fazendo apropriação de 

fotos, vídeos e notícias para difamar a artista, definindo-a como “sem talento” e zombando de 

sua aparência (ANEXO D). Monteiro (2012) sublinha que os haters produzem e propagam em 

seus perfis publicações e tags negativas, especificamente com o intuito de irritar os fãs, pois “o 

prazer do anti-fã é ver o fã incomodado” (MONTEIRO, 2012, p. 04). Sá (2016), por sua vez, 

                                                
6 No vídeo de 2010, o youtuber Felipe Neto afirma que o cantor canadense Justin Bieber é uma nova espécie de 

ser humano, o “homem-fêmea”, e que o apelo que o artista causa em suas fãs tampouco faz sentido. Disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=hDpaU2u2zGg>. Acesso em: 22 abr. 2017. 

7 Página disponível em: <https://www.facebook.com/EuOdeioAAnitta/>. Acesso em: 22 abr. 2017.	
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destaca que os haters “se dedicam com afinco a odiar expressões socioculturais com a mesma 

força que os fãs dedicam seu amor aos mesmos temas e objetos da cultura pop” (SÁ, 2016, p. 

3). 

 

2.5 Everybody wants to steal my idol: Conteúdo: a apropriação do fã 

 

Ao se envolver emocionalmente com seu ídolo, o fã passa a compreender sua relação 

com o objeto de adoração de maneira íntima, criando a prática de produzir novos conteúdos a 

partir do material disponibilizado por seu artista predileto. Essas produções autorais podem ser 

propagadas e consumidas, algumas vezes rapidamente, por outros participantes da rede 

conectada de fãs.  

O processo de “apropriação” (CURI, 2010, p. 19) se dá a partir de uma necessidade que 

está intrínseca ao fã, de estar próximo ao artista, imerso em seu universo e de, possivelmente, 

receber alguma atenção do ídolo. Essa prática baseia-se em usufruir do trabalho do seu cantor 

predileto para a produção de um material autoral, o que envolve não apenas o intelecto, como 

também o emocional. 

Para dar luz ao assunto, contempla-se a banda londrina One Direction, composta pelos 

integrantes Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik. Originada 

em 2010 no reality show musical The X Factor UK8, o quinteto, ao mesmo tempo que 

conquistou uma legião de pessoas que admiram seu trabalho, também conquistou outra para 

criticá-lo – porém, as duas partes com a mesma sinestesia9. Enquanto os fãs entusiastas 

produzem conteúdos alternativos acerca dos integrantes da banda, tais como produtos fanmade, 

fanarts, produções audiovisuais, entre outros, o público que os odeia também participa 

ativamente, seja na forma de comentários negativos nas redes sociais como também em unlikes 

em produções audiovisuais (como, por exemplo, em videoclipes no YouTube).  

O fã apropria-se de objetos, textos e imagens já existentes, criando um conteúdo próprio. 

Algumas vezes, essa prática de apropriação gera produtos fantasiosos, como é o caso das 

fanfics, nas quais o autor cria histórias imaginárias em um próprio universo narrativo, 

envolvendo seu objeto de adoração. Estes conteúdos podem sair de dentro deste mundo 

exclusivo do fandom e chegar ao conhecimento dos consumidores comuns, o que torna seu 

autor um fã de destaque dentre os outros. Tais produções são feitas com tamanha maestria que 

                                                
8 Estreado em 2004, o reality show musical busca, através de competições, um novo talento e voz para o mundo 

da música. 
9 Entende-se como “sinestesia intensa” uma mistura de sentimentos. 
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os transforma “de simples audiência em participantes ativos na construção e circulação de 

novos significados” (SANCHES, 2015, p.77). 

Outros tipos de produções também são realizados pelos fãs, podendo-se citar as 

seguintes:  

a) Fanfilms: derivado das fanfictions, consistem em filmes amadores produzidos pelos fãs 

por meio de conteúdos oficiais disponibilizados pelo ídolo (SANCHES, 2015, p. 97). 

Como exemplo, pode-se citar o clipe não oficial de Do My Thang10, da cantora 

americana Miley Cyrus, produzido por fãs com vídeos de ensaios fotográficos, 

comerciais, filmes e vídeos disponibilizados pela cantora em suas redes sociais. A 

popularização das tecnologias consequentemente ocasionou em produções de qualidade 

similares ou até superiores aos materiais oficiais, como é o caso do clipe, feito por fãs, 

de I Am Not A Princess11, da cantora Marina and the Diamonds, que contém identidade 

semelhante aos vídeos oficiais produzidos pela cantora. 

b) Fanzines: prática antiga de fãs, que consiste na produção de revistas de variedades, 

contendo “discussões sobre assuntos obscuros, produções de fãs, entrevistas com 

criadores e autores, contos originais, curiosidades, entre outros” (SANCHES, 2015, p. 

97). Anteriormente, eram confeccionadas a partir de recortes e colagens de revistas, 

montadas de acordo com as predileções do fã, que agora migraram para as mídias 

digitais. 

c) Fanarts: peças gráficas ou ilustrações criadas a partir da inspiração do fã em seu objeto 

de culto (SANCHES, 2015, p. 97). É uma prática que antecede às redes digitais, sendo 

divulgadas, anteriormente, em fanzines ou revistas especializadas. Como exemplo, 

pode-se citar o caso da cantora americana Marina and the Diamonds, que se identificou 

com as artes criadas por um fã brasileiro, compartilhando em suas redes sociais oficiais. 

Mais tarde, a arte feita pelo fã tornou-se um dos materiais oficiais da turnê Neon Nature 

Tour12, realizada em 2015.  

 

 

                                                
10 A película apresenta um videoclipe feito por fãs para a canção, contendo imagens de bastidores de ensaios 

fotográficos realizados pela cantora. Fanfilm disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=ELs_opz8Rsw>. Acesso em: 02 abr. 2017. 

11 Na película, apresentam-se personagens como Alice, Coelho Branco e Chapeleiro Maluco, do clássico literário 
Alice no País das Maravilhas. Ainda há a presença de outros personagens típicos de contos de fadas, como 
bruxas e fadas, tendo como trilha sonora as canções The Outsider e Oh No Shampain. Fanfilm disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=bV3VRzFtZYA>. Acesso em: 02 abr. 2017.	

12 Fanart disponível em: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Neon_Nature_Tour.jpg>. 
Acesso em: 02 abr. 2017. 
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2.6 Olha o que o amor e faz: Fãs, projeção e identificação 

 

Antes de iniciar uma discussão acerca da noção de projeção e identificação, próprias aos 

estudos dos fãs, é fundamental entender “o que ou quem são esses fãs, cuja definição intuitiva 

existe, mas ainda muito carente de reflexão e constituição acadêmica própria” (SANCHES, 

2015, p. 67).  

A definição simplória de fã se faz presente na memória afetiva de qualquer indivíduo, 

pelo menos em algum momento, na jornada de construção do ser. O sentimento de admiração 

“que, em português, tem dois sentidos distintos, embora relacionados: surpresa13 e 

veneração/respeito14” (SANTOS; MOTA, 2015, p. 57) faz parte dessa definição que é intuitiva 

e inerente ao ser humano. Sob outra perspectiva, muitas vezes a admiração que o indivíduo 

nutre por determinados artistas, marcas, valores ou produtos, reverte-se em idolatria, a qual 

pode prolongar-se por alguns anos ou por uma vida inteira.  

Desse modo, ao investigar a construção da relação entre fã e ídolo, apreende-se os 

artistas musicais como marcas admiradas que desfrutam de um intenso grau de visibilidade. 

Para França (2014), o ídolo ocupa um lugar distinto como “uma natureza humana e divina, 

suscetível de provocar dinâmicas alternadas de projeção e identificação” (FRANÇA, 2014, p. 

27). 

Referente à essência do processo de projeção e identificação do fã, o estudo lacaniano15 

questiona a preferência do homem pela imagem, posto que encontrar o porquê de tal predileção 

é oportuno para compreender “a influência decisiva das imagens propagadas pela mídia, como 

também para avaliarmos a repercussão da produção em série de imagens na subjetividade 

contemporânea” (BARROSO, 2006, p. 94). Lacan (1998) dá nome a esse processo de 

identificação e projeção: o estádio do espelho. 

De acordo com Lacan (1998, p. 98), “basta compreender o estádio do espelho como 

uma identificação, no sentido pleno que a análise atribui a esse termo, ou seja, é a transformação 

produzida no sujeito quando ele assume uma imagem”. À vista disso, a partir da teoria 

                                                
13 “Lemas considerados com o sentido de surpresa: surpreender, surpresa, surpreendente, inesperado, admirar, 

súbito, surpreso, admiração, espantar, espanto, imprevisível, imprevisto (SANTOS; MOTA, 2015, p. 75). Dessa 
forma, entende-se o conceito de admirar-espanto como “neutro e até possivelmente negativo em relação ao 
objeto” (SANTOS; MOTA, 2015, p. 57). 

14 “Lemas considerados similares ao conceito de veneração/respeito: “fã, admirável, admirador, reverência, 
venerar, deslumbrar, veneração, deslumbramento, admirar, venerável, admiração, reverente, endeusar, 
admiradora, reverentemente, admiravelmente” (SANTOS; MOTA, 2015, p. 75). Portanto, entende-se 
admiração-respeito como “sentimento positivo tanto em relação ao sujeito como ao objeto” (SANTOS; MOTA, 
2015, p. 57). 

15 Termo utilizado para referir-se às teorias e estudos fomentados pelo psicanalista francês, Jacques Lacan. 
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metafórica do espelho, Lacan “compreendeu a função organizadora que tem, para o ser humano, 

o acesso a uma imagem” (BARROSO, 2006, p. 94). Em outras palavras, o psicanalista francês 

discute sobre o hábito de imitação e projeção latente no homem e a sua correlação na formação 

da função do eu no desenvolvimento humano.  

Para discorrer e exemplificar a experiência de projeção do fã em relação ao artista, faz-

se necessária a criação de uma panorâmica do desenvolvimento humano. Embora notado, em 

sua maioria, durante a adolescência, o amor e admiração por um artista frequentemente se 

manifesta em outras fases da vida. Observa-se que “nos últimos 30 anos, os estudiosos sobre o 

assunto envolveram-se com uma grande variedade de questões relacionadas à trajetória de vida, 

mas raramente usaram as teorias sobre o tópico para ajudar a sustentar suas análises” 

(HARRINGTON; BIELBY, 2016, p. 31).  

Além disso, “a equação cultural mais abrangente entre fã e adolescência permanece 

excessivamente rígida” (HARRINGTON; BIELBY, 2016, p. 31). Ou seja, trata esse fenômeno 

de admiração, em sua maioria, recorrente dessa fase da vida, limitando o tema a ser tratado 

como uma consequência da idade, sendo este passageiro e finito. Propõe-se, portanto, a 

explanação desse fenômeno, de exercício da função de fã, como uma prática decorrente em 

todas as fases da vida – infância, adolescência e vida adulta, variando sua intensidade e 

objetividade de acordo com a evolução de vida do indivíduo. 

a) Infância: Inicialmente, a proposição acerca da construção do processo de projeção e 

identificação do fã fundamenta-se na fase criança. Entende-se o indivíduo no estágio inicial de 

desenvolvimento a partir da “condição de prematuração”, como um livro em branco que será 

preenchido continuamente a partir de seu nascimento. Nessa fase, a criança ainda não tem 

conhecimento pleno sobre si nem sobre o que lhe rodeia (BARROSO, 2006, p. 95). 

Propriamente, o fator “neurofisiológico não lhe permite integrar suas funções motoras e aceder 

a um domínio real de seu corpo, tampouco promover a satisfação de suas necessidades, no 

início da vida” (BARROSO, 2006, p. 95). Lacan, em sua perspectiva psicanalítica, justifica que 

“é essa prematuração, concernente ao registro do real, que explica a preferência pela imagem, 

uma vez que somente ela, com seus efeitos de ilusão, atenua o desamparo primordial do ser 

humano, inerente a essa condição” (BARROSO, 2016, p. 95). 

Justamente por isso, para sua formação, a criança espelha-se no reflexo de outros 

indivíduos na busca por exemplos e influências que lhe norteiem a trilhar caminhos 

desconhecidos à procura de aprendizado, uma vez que “o sujeito se vê no outro e seu eu se 

constitui a imagem e semelhança do outro. Tal processo evidencia a função da imagem na 

constituição e na manutenção dos laços sociais” (BARROSO, 2006, p. 94). Portanto, a interação 
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social que permite a projeção de imagens entre indivíduos, vai muito além de uma singela 

exibição: permite que a criança se constitua por meio delas.  

 É possível ilustrar tal questão por meio do grande sucesso das apresentadoras de shows 

televisivos infantis, cujo universo lúdico dos programas de palco se dava pela materialização 

do imaginário infantil da época. É o que ocorre, por exemplo, com a apresentadora Xuxa, em 

meados da década de 90. O icônico cenário da nave espacial da apresentadora contava com a 

presença de anões caracterizados, das paquitas, assistentes e dançarinas de palco, fantoches e 

outros personagens lúdicos, além da publicidade infantil. A plateia, em suma formada por 

jovens e crianças, interagia com a apresentadora por meio de apresentações musicais e 

brincadeiras no palco16.  

Para Gontarz (2010), a rainha dos baixinhos detinha toda atenção da plateia e 

espectadores, pois a ela cabia o papel de “conduzir e direcionar a criança até onde desejar, ela 

[Xuxa] exerce certa influência no real e imaginário das crianças” (GONTARZ, 2010, p. 4). Em 

suma, nesse exemplo, Xuxa é o grande atrativo para envolver a criança em seu universo lúdico, 

como o centro de um bosque encantado. Que criança não gostaria de ser como ela?  

Para preencher a lacuna deixada por esse grande anseio, há uma enorme variedade de 

produtos licenciados que carregam a assinatura da apresentadora, como é o caso, por exemplo, 

da expansão da imagem da Xuxa com itens como mochilas, sapatos, tênis, bonecas, vestuário 

infantil, CDs, DVDs e muitos outros. Ao adquirir um desses produtos, a criança seria em sua 

imaginação, o próprio ídolo (GONTARZ, 2010, p. 4).  

Este formato de programa infantil televisivo viveu, no Brasil dos anos 1990, um 

“boom”. Programas do gênero se estenderam para outros canais e contaram com apresentadoras 

como Angélica e, posteriormente, Eliana. 

 Torna-se necessário, portanto, a fim de discutir tal familiarização e aproximação do fã-

ídolo infantil, comentar a influência que o estereótipo tem nessa fase. Os estereótipos se 

propagam em meio à sociedade como fórmulas reforçadas ao longo das décadas, principalmente 

pela publicidade, com o principal intuito de gerar um jogo de espelhos que permeie a 

aproximação dos exemplos apresentados (ídolos) com o espectador. De acordo com Freitas 

(2014): 

 
de um modo geral, toda atividade comunicativa mobiliza representações 
estereotipadas que instauram um espaço de aproximação e de reconhecimento através 

                                                
16 O vídeo traz a comemoração de um ano que o programa foi ao ar, no qual a apresentadora realizava 

brincadeiras e trazia apresentações musicais a uma plateia composta por crianças. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=a0CsEaBxDGs>. Acesso em: 30 abr. 2017. 
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da evocação desse domínio referencial marcado pela convencionalidade. E dentro dos 
métodos publicitários mais utilizados para se atingir objetivos comerciais, encontram-
se o uso de estereótipos de gênero (FREITAS, 2014, p. 112). 
 

 Dessa forma, Amossy e Pierrot (2001) explanam sobre o surgimento das palavras 

“estereótipo” e “clichê”, pautando a evolução de ambas e como a forma utilizada por tais 

conceitos mudou. O clichê, que possui origem francesa, era uma placa de impressão utilizada 

para a reprodução de símbolos ou desenhos, seguindo um tipo ou procedimentos convencionais. 

Deste modo, a palavra tornou-se sinônimo de tudo aquilo que advém de uma repetição 

excessiva, sem originalidade. Clichê é, então, definido como alguma ideia que se repete 

frequentemente, tornando-se previsível em determinado contexto (AMOSSY; PIERROT, 2001, 

p. 13-19).  

O estereótipo, que também é relacionado ao mundo tipológico, se referia a uma placa 

criada para a impressão, na qual as letras não eram removíveis e se mantinham para novas 

reproduções. Mais tarde, o significado da palavra passou a ser definido como um conceito 

generalizado sobre determinado grupo, onde seus membros possuem uma característica em 

comum. O estereótipo é, então, definido como a imagem preconcebida de determinado sujeito, 

objeto ou situação (AMOSSY; PIERROT, 2001, p. 30-32). 

Portanto, quando se trata da influência representada pelas apresentadoras dos programas 

de palco dos anos 90, é possível perceber que as crianças avistavam nelas o exemplo ideal a ser 

seguido, tanto no comportamento quanto na aparência, o que torna pertinente dizer que as 

crianças querem sempre parecer mais velhas. Ao utilizar novamente a apresentadora Xuxa 

como exemplo, verifica-se que “ela mexe diretamente com o imaginário das crianças, uma vez 

que ela é loira de olhos azuis, alta e magra, rosto angelical, faz o perfeito estereótipo da 

mocinha, da fada, da boazinha, ou seja, perfeita” (GONTARZ, 2010, p. 4). Sua aparência e o 

modo como se portava ao decorrer do programa faziam os olhos dos pequenos saltarem às telas. 

Esse era o conjunto a ser seguido e todos deveriam ser exatamente desta maneira.  

 Para complementar a definição de estereótipo, Freitas (2014) afirma que:  

 
no âmbito da sociologia, o estereótipo é definido como uma imagem mental coletiva 
que determina formas de pensar, agir e mesmo sentir do indivíduo. Essas imagens 
geram um sentimento de conexão entre os indivíduos em relação à comunidade. 
Assim, os estereótipos garantem uma relativa identidade, já que os membros de um 
grupo se reconhecem por compartilharem uma visão de mundo (FREITAS, 2014, p. 
114). 
 

A construção de um estereótipo é a senha para entrar em uma espécie de “clubinho 

secreto”, no qual fazem parte aqueles que compartilham os mesmos ideais. Ele confere o 
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sentimento de pertencimento e conexão com os outros membros, visto que dentro do grupo 

todos mantêm o mesmo pensamento.  

Em busca da projeção, crianças da década de 80 e 90 frequentemente se caracterizavam 

como tais apresentadoras e imitavam seus números em apresentações em casa e nas escolas. 

Tal costume de refletir o ídolo através do próprio eu propagou-se de geração em geração. 

 Amossy e Pierrot (2001) afirmam que a formação da identidade social de um indivíduo 

se dá na ação do ser humano de ressaltar as similaridades, tanto de estereótipos quanto de ideias 

em comum, o que permite a adesão do mesmo em determinado grupo (AMOSSY; PIERROT, 

2001, p. 49), assim como pode ser observado na formação dos fandoms. Tal ato de 

homogeneizar a personalidade geral de um grupo não só constitui uma identidade social da qual 

se compartilham valores e estereótipos, como também interfere na construção linguística, 

cultural e histórica, o que se assemelha muito na formação cultural de uma nação (AMOSSY; 

PIERROT, 2001, p. 50). 

 Em 1998, com a exibição do remake brasileiro da novela infantil argentina Chiquititas, 

também detentora de uma temática musical, a supremacia de audiência infantil das loiras caiu 

drasticamente. O que se observa é a mudança da projeção infantil, que se volta para outra forma 

de estereótipo. Por atingir o limite da idade ideal para atuação na novela, a protagonista Milena 

(Mili) deu lugar à Patrícia (Pata), uma menina negra de 14 anos. A novela contava as 

desventuras de uma turminha composta de crianças e adolescentes de um orfanato, 

representando fatos que aconteciam em sua vida cotidiana, o que facilitou e viabilizou a 

identificação de crianças e adolescentes, por meio da diversificação de estereótipos físicos. A 

projeção com a novela foi tanta que fez a hegemonia dos programas infantis começar a ruir, 

uma vez que dados expostos por uma pesquisa realizada em parceria entre Folha e Ibope, 

apresentam que, desde 1995, 

 
a audiência desse tipo de programa em seu público-alvo (as crianças) vem caindo. Se 
em 1995 os programas de Xuxa, Angélica e Eliana, somados, atingiam pouco mais de 
500 mil crianças, de um total de cerca de 2,5 milhões na Grande São Paulo. Esse 
número, em 98, despencou para cerca de 430 mil. Os dados foram fornecidos pelo 
Ibope (DANTAS, 1999). 
 

A partir de uma visão contemporânea, observa-se o mesmo processo de projeção e 

identificação do fã. Neste caso específico, entende-se como objeto empírico as personagens da 

regravação da novela infantil Carrossel, da emissora de televisão SBT. A trama teve sua 

primeira versão exibida pela emissora em 1991, sendo um remake da versão argentina. Trazida 
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para a década atual, a nova versão foi lançada em 2012 e, não obstante da narrativa lançada 

anteriormente, a nova versão da telenovela tornou-se mais uma vez fenômeno entre as crianças. 

O portal de notícias Folha Online discorreu sobre o programa infantil em sua sessão 

dedicada a dicas e reportagens para crianças, nomeada de Folhinha. A reportagem apresenta 

casos de encenações de cenas específicas no cenário da vida comum de fãs da novela. Em um 

dos casos, Isabelly Alves, de cinco anos, simulou um desmaio no momento de descer da van 

escolar, na volta do colégio para a casa. A família e a motorista da van estavam todos alarmados, 

quando a menina acorda com uma piscadela e disse “é brincadeira”, e afirmou estar imitando 

uma cena da novela, em que Carmem, uma das personagens, desmaia. O artigo17 ainda 

prossegue: 

 
As crianças sempre imitaram a ficção. “Incorporar a briga da TV é entender os 
conflitos da vida”, diz Silvia Colello, professora de psicologia da educação na USP. 
Para ela, a solução para o problema não é proibir as crianças de assistir à novela. "Se 
uma criança assiste apenas a desenhos educativos, não vai saber conversar com os 
amigos. “O segredo é os pais ajudarem a criança a ser crítica com a TV", completa. 
No colégio Renovação, por exemplo, os alunos só podem imitar "Carrossel" durante 
o recreio. “Eu sempre sou o Cirilo. É porque sou negro, né? Mas não gosto, ele é baixo 
astral”, conta João Victor Dionisio, 9. Quando escuta isso, Júlia Morelli, 9, que imita 
a Maria Joaquina, logo faz biquinho: “Ai, Cirilo!”, e todos caem na gargalhada 
(MOLINERO, 2012). 
 

É interessante observar que o sucesso dos atores participantes da novela se externou 

para o mundo real, em que passaram de atores a cantores de sucesso em meio ao universo 

infantil. Um exemplo claro é a atriz Larissa Manoela, conhecida como Maria Joaquina na trama, 

que passou a fazer shows musicais pelo país com ingressos esgotados e preços que variam entre 

R$60,00 e R$600,0018. A artista, segundo a revista Veja19, é considerada, atualmente, uma das 

atrizes mais lucrativas do país, que movimenta milhares de fãs infantis. Uma parcela dos fãs da 

atriz e cantora enxergam a menina como um modelo a ser espelhado, como, por exemplo, Duda, 

uma youtuber mirim que faz teatrinhos em seu canal. Sua mãe afirma: "Ela é a maior fã da 

Larissa Manoela. Acho que queria ser ela”20. 

                                                
17 Através de entrevistas com crianças, seus pais e especialistas da educação, a notícia traz os perigos e os 

benefícios da identificação com a novela infantil Carrossel. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/folhinha/dicas/di15121202.htm>. Acesso em: 23 abr. 2017. 

18 A notícia traz os valores dos ingressos para o show da estrela adolescente Larissa Manoela em Belo Horizonte. 
Disponível em: <http://bhaz.com.br/2017/03/06/show-larissa-manoela/>. Acesso em: 22 abr. 2017. 

19 A revista Veja traz detalhes sobre a vida pessoal e profissional de Larissa Manoela, atualmente maior artista 
brasileira destinada ao público teen. Disponível em: <http://vejasp.abril.com.br/cidades/larissa-manoela-
estrela-teen/>. Acesso em: 05 ago. 2017.   

20 A matéria publicada pelo Estadão traz uma nova geração de crianças que, imersas no universo cibernético, 
tornam-se famosas na internet. Disponível em: <http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,youtubers-mirins-
tem-vida-de-popstar,10000081618>. Acesso em: 22 abr. 2017. 
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A respeito da novela em si e da externalização do sucesso dos personagens infantis 

quando trazidos para o seu perfil na vida real, enquanto marca, a indústria fonográfica expande 

seus horizontes que vão muito além do comércio musical. 

A partir de tal conceito, compreende-se que uma prática de diferenciação entre os fãs e 

consumidores comuns se dá no valor: os fãs não se importam de pagar muito caro por um 

produto de seus ídolos, pois é visto como um meio de aproximação entre fã-ídolo. Enquanto 

isso, na maioria das vezes, para outros consumidores, a análise comparativa de preço soa mais 

importante do que a questão afetiva. Portanto, esse sucesso da fórmula comum entre os grupos 

de fãs não apenas formados por integrantes infantis se dá, basicamente, na construção de uma 

identidade massificada, a qual estabelece uma relação e referência para com o público, com o 

reforço da marca nos mais diversos meios de merchandising21. 

b) Adolescência: Já no período da adolescência, a busca por um modelo a ser seguido 

torna-se ainda maior. A transição da infância para essa nova fase marca não somente a 

transformação corporal, mas também a psicológica. É uma fase marcada pelas turbulências da 

não-identificação com a infância, muito menos com a vida adulta. Macedo, Azevedo e Castan 

(2004) explicam que a puberdade detém naturalmente uma crise de identidade, na qual o 

abandono da infância, as dúvidas e os temores que rejeitam o ingresso na fase adulta compelem 

no “difícil processo de busca de si mesmo” (MACEDO; AZEVEDO; CASTAN, 2004, p. 17). 

Portanto, essa obrigação de crescer, misturada às dúvidas e desejos contraditórios de mudar e 

permanecer o mesmo, corroboram para o surgimento das “defesas, a busca pelo grupo de iguais, 

as atuações, as mudanças com relação às figuras parentais e o redirecionamento dos 

investimentos libidinais” (MACEDO; AZEVEDO; CASTAN, 2004, p. 17).  

É interessante observar que, assim como na infância, a Teoria do Espelho de Lacan se 

estende à fase adolescente, contudo de forma mais racional. Enquanto a criança encontra nesse 

fenômeno uma forma de se definir, o adolescente utiliza da Teoria do Espelho para se conhecer, 

se inserir na sociedade e construir sua singularidade e subjetividade (MACEDO; AZEVEDO; 

CASTAN, 2004, p. 20). Em busca de tal redefinição do seu lugar na sociedade, o adolescente 

se encontra no apartamento de si mesmo em relação aos pais, perdendo o conceito de temor e 

exemplo, antes vivenciado na infância (MACEDO; AZEVEDO; CASTAN, 2004, p. 47): 

 
A idealização dos pais é, primeiramente, deslocada para ídolos, professores, artistas, 
esportistas, e o adolescente, permanece tempos fechado em seu quarto pensando e 

                                                
21 É interessante salientar que as ações de merschandising de produtos e serviços destinados a crianças eram 

permitidas até 2006, ano em que o código passou por uma reforma profunda visando à publicidade dirigida a 
crianças e adolescentes. 
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identificando-se com estas imagens [...] O afastamento dos pais, vivido pelo 
adolescente gera angústia para ambos – filhos e genitores. Os jovens, ao vivenciarem 
o luto pelos pais infantis utilizam-se de mecanismos de defesa para se protegerem do 
sofrimento. O mesmo acontece com os genitores que, ao acompanharem o 
crescimento e profundas transformações de seu filho, precisam se deparar e encontrar 
para as inquietações que os acometem desde dentro (MACEDO; AZEVEDO; 
CASTAN, 2004, p. 48). 
 

A mudança de identificação do jovem, segundo as estudiosas, funciona como um ensaio 

para sua completa autonomia. É nesse momento em que o investimento em ídolos, amores 

platônicos, entre outras formas de admiração, entra em ação e influenciam diretamente nas 

“mudanças tão bruscas e repentinas na personalidade do adolescente” (MACEDO; AZEVEDO; 

CASTAN, 2004, p. 35). 

Os ídolos, portanto, fazem parte da constante busca pela completude e perfeição do eu, 

uma vez que, na adolescência, a busca por um exemplo a se apoiar e se espelhar é enxergado 

como imprescindível. Os seres célebres e o amor platônico representam “relações idealizadas e 

que não buscam uma efetiva realização. São pessoas inacessíveis que são adoradas, podendo, 

portanto, postergar o encontro genital” (MACEDO; AZEVEDO; CASTAN, 2004, p. 38). 

Os jovens, quando sentem que estão sozinhos devido a essa perca da sua identidade 

infantil e um sentimento de distanciamento dos pais, reúnem-se em turmas. “Nelas, todos estão 

em busca de identidade e sentem-se seguros para adotar diversos papéis sem as 

responsabilidades que isso traria numa sociedade maior” (MACEDO; AZEVEDO; CASTAN, 

2004, p. 50). Tal conceito pode ser aplicado ao fandom e a hierarquia inerente ao mesmo, pois 

os jovens podem “adotar diferentes papéis, já que tornam a culpa, a atuação e as 

responsabilidades grupais” (MACEDO; AZEVEDO; CASTAN, 2004, p. 50) como um meio 

de assumir alguma participação na manutenção do grupo de fãs.  

Apoiando-se em tal teoria, é possível aplicar essa definição para compreender de que 

modo a projeção se instaura na relação fã-ídolo, sobretudo quando se consegue identificar no 

cenário de entretenimento uma série de artistas que se constroem por meio desse modelo de 

estereótipos. É possível citar o exemplo das boybands, dificilmente formadas ao acaso, em que 

os integrantes são selecionados a dedo por seus empresários a fim de cumprir cada um o seu 

papel dentro da narrativa da marca. De acordo com Oliveira (2012), como seus públicos-alvo, 

em linhas gerais, são garotas na fase da pré-adolescência e adolescência, os perfis físicos e 

psicológicos das bandas são diversificados para que ao consumir uma marca, elas se 

identifiquem e projetem neles o imaginário de par ideal (OLIVEIRA, 2012, p. 69). Ainda 

segundo o autor, os integrantes das bandas, geralmente, apresentam os seguintes estereótipos: 

o rebelde, o romântico, o maduro, o pueril e o latino (OLIVEIRA, 2012, p. 68). 
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Ao falar sobre artistas musicais que servem como uma espécie de modelo a seu público 

nessa faixa etária, pode-se exemplificar o duo pop Sandy e Júnior, um fenômeno entre as 

crianças da década de 90 e início dos anos 2000. Filhos do cantor Xororó, da dupla de música 

sertaneja Chitãozinho e Xororó, iniciaram sua carreira artística no ano de 1991. Sandy tinha 

apenas sete anos e Júnior seis quando lançaram seu primeiro álbum, Aniversário do Tatu, 

voltado, naturalmente, ao público infantil. O sucesso instantâneo da dupla foi tanto que, entre 

o período de 1991 a 1997, lançaram álbuns anualmente22. 

À medida que a idade dos artistas avançava, seu público fiel também deixava os doces 

sonhos pueris e alcançavam a adolescência, período em que gravavam seu trabalho de maior 

renome. O ápice da carreira artística da dupla foi atingido no final da década de 90. Em 

dezembro de 1998, os irmãos gravaram o especial de final de ano da TV Globo, Sandy e Júnior, 

do qual eram os protagonistas. O roteiro contava a história de uma turma de amigos, vivendo 

os típicos conflitos da adolescência no colégio Cema, localizado em Campinas (SP), 

frequentado pela dupla também na vida real. O êxito do programa foi tanto que a Rede Globo 

decidiu torná-lo fixo na programação de sua grade televisiva no ano seguinte. Em 1999, também 

foi lançado o álbum de maior sucesso da dupla. Como é possível observar no gráfico (ANEXO 

E), As Quatro Estações foi responsável por receber o certificado de Diamante Duplo23, 

atingindo dois milhões de cópias vendidas,24 e transfigurar Sandy e Júnior em ídolos 

retumbantes entre os adolescentes. Segundo a Abramus25, maior associação de músicas e artes 

do Brasil, o álbum encontra-se ainda nos dias atuais entre os 22 discos mais vendidos de todos 

os tempos no Brasil, em 11º lugar.  

A noção de identificação e de projeção pode ser observada por meio da relação fãs-

ídolos. O público dos músicos, composto em sua maioria por garotas na adolescência, viam em 

Júnior uma espécie de príncipe encantado e em Sandy, um modelo a ser seguido. Sandy era 

uma espécie de personificação de perfeição: bonita, inteligente, já possuía uma pequena fortuna 

em seu nome, delicada e amada por aqueles que a conheciam. Jamais se envolvia em escândalos 

e suas aventuras amorosas, até certo ponto, não chegavam ao olhar da mídia. Todas as garotas 

                                                
22 Em matéria nostálgica, a Folha de São Paulo relembra os dez anos de separação do duo pop Sandy e Júnior e 

ainda relembram dez sucessos da dupla. Disponível em: <http://f5.folha.uol.com.br/voceviu/2017/04/ha-dez 
anos-sandy-e-junior-anunciavam-sua-separacao-relembre-os-sucessos-da-dupla.shtml>. Acesso em: 27 abr. 
2017. 

23 De acordo com o Pró-Música Brasil, associação que representa as principais gravadoras do mercado fonográfico 
e também a parada de sucesso e vendas oficial do Brasil, o certificado de Disco de Platina para lançamentos 
nacionais antes de 01 de janeiro de 2004 equivale à 1.000.000 de cópias vendidas. 

24 Disponível em: <http://abpd.org.br/home/certificados/?busca_artista=sandy>. Acesso em: 27 abr. 2017. 
25 Disponível em: <https://www.abramus.org.br/sem-categoria/13532/os-22-discos-brasileiros-mais-vendidos-

de-todos-os-tempos/>. Acesso em: 6 ago. 2017.   
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que formavam o fandom da dupla queriam ser a Sandy. Todas queriam ser atraentes. Todas 

queriam se tornar estrelas. Todas consumiam seus produtos a fim de parecer ao menos um 

pouco com ela.  

Assim, nada mais natural que fossem lançados os mais diversos produtos com a marca 

da dupla e, sobretudo, com a imagem da Sandy. Desde cosméticos a itens de cama, mesa e 

banho, brinquedos e aparelhos eletroeletrônicos26, os fãs consumiam qualquer lançamento que 

a dupla realizava. No ano de 2001, a rede de varejo Pernambucanas27 escalou os cantores como 

garotos-propaganda de uma promoção em que, ao realizar uma compra de 80 reais, o 

consumidor ganharia um CD composto de seis faixas-hit e uma entrevista exclusiva com a 

dupla. A compra também dava direito a participar de um concurso, no qual vinte sorteados 

poderiam subir ao palco e conhecer os artistas, cantar e dançar ao seu lado. Segundo a 

reportagem publicada no jornal O Estadão, a campanha foi responsável por um aumento de 

10% nas vendas das lojas Pernambucanas, índice superior ao pretendido, de 7%. 

Esses dados não apenas comprovam o status de ídolos que os cantores possuíam, como 

também indicam que o seu público era fiel e engajado. Afinal, não importava o que a dupla 

colocasse à venda no mercado, o sucesso era imediato. Havia uma parcela de fãs interessada 

em consumir justamente devido ao apelo de proximidade gerado pelos produtos especializados.  

O término da dupla foi anunciado em 2007, após 17 anos de carreira, deixando uma 

legião de fãs nostálgicos. Tanto que, ainda hoje, dez anos após a separação, o público continua 

fiel e ansioso por um novo lançamento da dupla. O engajamento dos fãs é tamanho que, na 

cidade de Recife, é realizado anualmente um show cover em tributo28 aos artistas, a fim de 

relembrar os grandes sucessos que embalaram a vida de seu público.  

Ainda sobre hábitos e práticas juvenis em relação a seus ídolos, Sandvoss (2013, p. 11) 

destaca que “por meio da admiração, as fãs adolescentes [...] articulam e manifestam sua luta 

ao adotar o visual de Madonna, ouvir sua música ou participar de concursos de sósias como o 

Make My Video, da MTV”. O concurso de que fala Sandvoss (2013), Make My Video, fez parte 

                                                
26 Matéria publicada em 19 de maio de 2016, no site de entretenimento Buzzfeed, listou 15 produtos da dupla que 

marcaram a infância e, sobretudo, a adolescência do público brasileiro na década de 1990. Disponível em: 
<https://www.buzzfeed.com/florapaul/a-sandy-te-ajudou-a-ser-
estilosa?utm_term=.urRYN3AzJ#.ugq97oG06>. Acesso em 22 abr. 2017.  

27 O Estadão, no ano de 2001, trouxe os resultados de venda da rede de varejo Pernambucanas, ao colocarem a 
dupla Sandy e Júnior como garotos-propaganda de uma campanha. Disponível em: 
<http://cultura.estadao.com.br/noticias/musica,sandy-e-junior-elevam-vendas-da-
pernambucanas,20010725p5888>. Acesso em: 22 abr. 2017. 

28 Os dez anos de separação da dupla Sandy e Junior ainda são tão sentidos pelos fãs que, anualmente, uma 
creperia em Recife realiza um show em tributo ao duo. Disponível em: 
<http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cultura/musica/noticia/2016/04/20/tributo-a-sandy-e-junior-tem-nova-
edicao-na-creperia-rouge-231983.php>. Acesso em: 22 abr. 2017.  
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de uma estratégia de lançamento do álbum True Blue, no qual consistia em gravar um 

videoclipe caseiro para a música homônima e enviá-la para o canal MTV. Como a própria 

campanha dizia, para participar era preciso apenas “uma câmera e ambição”29. A campeã Angel 

Gracia, além de levar o prêmio de 25 mil dólares, teve a oportunidade de ver o seu clipe 

inteiramente regravado pela cantora.  

Dessa forma, entende-se que, ao produzir um vídeo para o concurso, 

 
o prazer reside tanto na capacidade da menina de se projetar na imagem de Madonna 
quanto na produtividade que modificou a forma normal de uma fantasia íntima em 
texto material e potencialmente público (FISKE apud Sandvoss, 2013, p. 11). 
 

Aqui entende-se que, mais do que utilizar a artista como um espelho – uma extensão de 

seu próprio eu –, representá-la e produzir um conteúdo baseado em seu universo se apresenta 

como o ápice da alegria da fã.  

O fã quer, a qualquer custo, sentir-se mais próximo do objeto idolatrado e, em alguns 

casos, essa prática se arquiteta nitidamente por meio do ato de projeção e identificação. Além 

disso, o exemplo do concurso da MTV explorado por Sandvoss (2013), singularmente, acentua 

a ideia de que os meios não alteram a experiência do fã; em contrapartida, apenas a 

potencializaram.  

Um segundo exemplo é o do grupo britânico Spice Girls, sucesso mundial na década de 

90. Composto por cinco garotas, cada uma delas recebia um codinome que ia ao encontro de 

seu estereótipo: Geri Halliwell, a Ginger Spice, era ruiva, provocante, usava sua sensualidade 

para chegar onde queria; Melanie B, Scary Spice, era negra e representava a mulher selvagem 

e indomável; Emma Bunton, a Baby Spice, era loira, inocente e virtuosa; Victoria Adams (hoje 

Beckham), Posh Spice, morena, ligada à moda, elegância e futilidade; e por fim, Melanie C, 

Sporty Spice, morena, esportista que representava força.  

Cada uma delas carregava os estereótipos que são atribuídos à mulher, incorporando um 

ideal. Juntas, traziam a mensagem de poder feminino que atingiu de forma certeira o público. 

Seja por suas atitudes, aparência ou figurinos extravagantes, havia identificação por parte das 

fãs, que se sentiam representadas e viam nas integrantes um modelo a ser seguido. A 

personalidade marcante e individual das cantoras permitia que as seguidoras incorporassem 

suas características em suas vidas pessoais.  

                                                
29 O vídeo traz a propaganda veiculada na época, na qual convidava os fãs para gravarem seus vídeos. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=BgM7aFnZFlc>. Acesso em: 01 mai. 2017. 
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O início de uma jornada foi narrado até o momento: infância e adolescência, ciclos 

repletos de nuances imprescindíveis para a construção da discussão acerca da rede conectada 

de fãs. Apesar de ainda persistir “o interesse acadêmico pela questão dos fãs adolescentes” 

(HARRINGTON; BIELBY, 2016, p. 33), não se precipite, leitor: a aventura para compreender 

o fã, nesta pesquisa, não é tão simples e muito menos acaba por aqui. Ainda há algumas 

escavações e travessias no meio do caminho.  

O olhar não apenas do senso comum, como também dos acadêmicos, muitas vezes ainda 

está entorpecido. Cravejado unicamente nas sutilezas que arquitetam apenas uma pedra 

preciosa, o diamante que ainda rouba todos os flertes dos estudos dos fãs é a adolescência. Por 

isso, a priori, compreende-se que, culturalmente,  

 
essa noção do senso comum do fã como um indivíduo num estágio da vida de 
“consumo geral” – que mais tarde será abandonada, ou apenas nostalgicamente 
revisitada – encontra seus estereótipos nos fãs histéricos adolescentes, ou na casa dos 
vinte anos de um ator ou banda pop (HILLS apud HARRINGTON; BIELBY, 2016, 
p. 33). 
 

Porém, quando se trata de idolatria, não se pode esquecer dos diversos minerais valiosos 

que a abordagem da perspectiva da trajetória de vida oferece.  

c) Vida adulta e velhice: Da gema pura à lapidada, enriquecida com detalhes que apenas 

o desenvolvimento da fase adulta propicia, têm-se: mudanças fisiológicas, cognitivas e 

socioeconômicas. Questões referentes à fisiologia, excepcionalmente, aquelas concernentes ao 

envelhecimento humano, “são relativamente inexploradas nos estudos de fã” (HARRINGTON; 

BIELBY, 2016, p. 37). Na idade adulta e avançada, involuntariamente, inúmeras alterações são 

sentidas no dia-a-dia, “como alterações na densidade óssea e no funcionamento cognitivo, a 

diminuição da excitação sexual e dos padrões de resposta, mudanças na aparência física” 

(HARRINGTON; BIELBY, 2016, p. 37). Portanto, a partir de tais mutações e limitações, 

“surgem evidências de que as práticas de um fã são alteradas ao longo do tempo devido a 

limitações corporais” (HARRINGTON; BIELBY, 2016, p. 37). Assim, elucida-se “que 

mudanças relacionadas à idade no funcionamento cognitivo realmente ocorrem e podem alterar 

o envolvimento dos fãs com textos midiáticos e, portanto, eles podem transformar a admiração 

dos fãs ao longo do tempo” (HARRINGTON; BIELBY, 2016, p. 39).  

Por essa razão, um ponto importante a ser considerado ao analisar o fã na fase adulta é 

o desenvolvimento cognitivo do ser. Transições propiciadas através da passagem do ensino 

médio à graduação e, sucessivamente, a outros patamares acadêmicos e, também, pontos 

decisivos de virada na vida do indivíduo, “nos quais uma pessoa sofreu uma grande 
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transformação em relação ao eu, compromissos em relacionamentos importantes ou 

envolvimento em papéis significativos na vida” (WETHERINGTON et al. apud 

HARRINGTON; BIELBY, 2016, p. 37). 

Além disso, há a metamorfose do ser, suas aspirações e identidade, o que, 

consequentemente, alterna significativamente as práticas e funções dos fãs nessa fase da vida. 

O deslocamento é outro atributo interessante para ser discutido quando o assunto é fã. Patins, 

patinete, bicicleta ou skate, os meios de locomoção locais de qualquer criança ou adolescente. 

Para distâncias mais longas, era simples: ônibus ou carona com os pais. De transeunte a 

motorista, “atingir a idade legal para dirigir abre novas possibilidades para se frequentar eventos 

formais de fãs” (HARRINGTON; BIELBY, 2016, p. 40). O indivíduo na fase adulta, com 

autonomia e dinheiro no bolso, passa a ter mais controle sobre suas escolhas e essa característica 

também reflete em sua prática de fã. O “quando” e o “onde” agora não aguardam mais as 

decisões dos pais, pois o adulto decide por qual a experiência irá consumir. De aluno a 

trabalhador, “de solteiro para mãe/pai restringem o tempo que se tem para ser um fã [...] e, por 

sua vez, a aposentadoria do trabalho remunerado permite que se invista tempo em interesses 

pessoais” (HARRINGTON; BIELBY, 2016, p. 40). 

Características e mutações que possibilitam significativamente alterações nas práticas e 

identidades dos fãs, o exercer a função de fã sofre pequenas alterações a cada ano envelhecido, 

que podem ou não modificar o exercício de adoração. Tudo impacta na admiração dos fãs, uma 

vez que “mudanças relacionadas à idade no funcionamento cognitivo realmente ocorrem e 

podem alterar o envolvimento dos fãs com textos midiáticos e, portanto, eles podem transformar 

a admiração dos fãs ao longo do tempo” (HARRINGTON; BIELBY, 2016, p. 39). 

Ser fã de um produto da indústria musical na fase adulta resulta em experiências e 

práticas distintas. Quando uma pessoa se torna adulta, ela se vê cercada de atividades e 

obrigações que antes não lhe eram impostas: a manutenção de um emprego, chefiar e cuidar de 

uma família, por vezes dedicar-se a uma relação amorosa e lidar com despesas monetárias como 

moradia e alimentação, preocupações – elementos que na fase da adolescência (como já 

argumentado anteriormente, período marcado por uma intensiva disponibilidade para participar 

da construção da carreira e ascensão do ídolo) não lhes atinge. Portanto, quando adulto, o fã 

encontra inúmeros empecilhos que restringem seu tempo e o impedem de desempenhar sua 

função com maestria como nos tempos de outrora (HARRINGTON; BIELBY, 2016, p. 12). 

Em contrapartida, a “ambiguidade da vida adulta hoje traz nova liberdade e flexibilidade para 

viver a vida em maior conformidade com os interesses e desejos do que no passado” 

(SETTERSTEN apud HARRINGTON; BIELBY, 2016, p. 50). Dessa forma, a idade adulta e 
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a idade adulta avançada são protagonizadas por princípios que privilegiam a satisfação pessoal, 

em especial realização de sonhos concebidos em etapas anteriores da vida.  

Em contrapartida a conceituação e elementos fundamentais da fase adulta 

(HARRINGTON; BIELBY, 2016, p. 51), salienta-se a necessidade de compreender, ainda, os 

anseios da próxima fase, a idade adulta avançada ou em outras palavras, a velhice.  Portanto, 

em relação a esta geração, entende-se que  

 
o grupo que compreende os setores mais velhos da população é desdobrado em vários 
outros segmentos: a meia-idade, a aposentadoria ativa, a terceira idade. Cada um 
desses estágios tem pouca relação com a representação da velhice como um período 
de retraimento e sobriedade. Pelo contrário, eles têm sido transfigurados em 
momentos propícios para a satisfação pessoal, para a realização de sonhos que foram 
abandonados em outras etapas da vida, para a exploração de novas formas de 
autoexpressão e identidades (DEBERT, 2010, p. 51). 
 

A partir da perspectiva da antropóloga, apreende-se, então, que na idade avançada há 

latente o desejo da realização de sonhos antigos ou desejos abandonados, o que, inclusive, pode-

se refletir na admiração por um ídolo, o comparecimento a um show ou a conquista de um 

abraço.  

Desse modo, há duas ocasiões distintas: fãs que coexistiram ao período de lançamento 

e maturação do artista ou banda e fãs mais velhos que admiram ídolos ou bandas que se 

originaram em épocas posteriores, usualmente, mais recentes.   

Harrington e Bielby (2016), para exemplificar a discussão sobre a trajetória de vida, 

citam entrevistas realizadas por Steve Bailey (2005) em seu artigo sobre as audiências de mídia 

e identidade. Portanto, no primeiro caso, obtém-se como exemplo os fãs da banda de rock Kiss.  

O grupo performático, lançado em 1973, conquistou muitos fãs, especialmente 

admiradores bem jovens “entre 5 e 11 anos de idade”, ainda na mesma década 

(HARRINGTON; BIELBY, 2016, p. 44). E agora, adultos, “descrevem a luta com sua 

identidade de fã adulto à luz de uma cultura musical que há muito tempo criticam a banda, bem 

como ‘uma cultura mais ampla que tende a desprezar a música que as crianças gostam’” 

(BAILEY apud HARRINGTON; BIELBY, 2016, p. 44). 

Ainda sobre questão, os autores identificaram que “a maioria dos fãs mais velhos de 

Kate Bush hesita em expressar sua admiração em público devido a preocupações sobre as 

normas etárias” (HARRINGTON; BIELBY, 2016, p. 44), artista que teve seu primeiro álbum, 

The Kick Inside, lançado em 1978. O embaraço ao assumir a admiração pela artista deve-se ao 

fato de que “muitos dos fãs que estavam na casa dos trinta e quarenta […] sentiam certa 

ambivalência sobre seus interesses na música popular e questionavam o que era ‘certo e 
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adequado’ para se ouvir em determinada idade” (VROOMEN apud HARRINGTON; BIELBY, 

2016, p. 44).  

Dessa forma, embora o objeto de culto permaneça envolto de afeto e lembranças 

nostálgicas por ter marcado alguma fase prazerosa de sua vida ou acompanhado sua trajetória, 

desde a juventude até a maturidade, de acordo com Harrington e Bielby (2016, p. 44), alguns 

fãs tendem a ter certa hesitação ao se assumirem fãs de determinado artista, por não se 

adequarem mais ao gosto musical esperado naquela idade. Portanto, a partir do exposto pelos 

teóricos, apreende-se que, no imaginário popular, espera-se que um adulto adote certo 

comportamento. 

Na outra hipótese, têm-se fãs adultos ou pertencentes à idade adulta avançada que se 

encantam com artistas ou bandas que não correspondem, necessariamente, a sua faixa etária. 

Dessa forma, “ecoa nas experiências cotidianas dos fãs adultos de música que são julgados por 

seus gostos” (HARRINGTON; BIELBY, 2016, p. 44). 

Outro exemplo que ilustra esse cenário, usado por Bailey e explorado pelos autores, é o 

depoimento de um homem (não identificado) de 40 anos, que possui um gosto musical versátil. 

O fã, ao explicar sua admiração por Kate Bush (1978) e pelas Spice Girls (1994), ídolos com 

16 anos de distância entre o apogeu de suas carreiras, esclarece:  

 
muitas vezes discuto com as pessoas (só adultos) sobre o talento das Spice Girls e a 
conveniência de alguém da minha idade gostar delas. Eu os acuso de serem chatos e 
estarem presos na mentalidade adulta, e permanecerem com aquilo que é garantido e 
conhecido por ser normal no círculo social. Acho que gostar das Spice Girls é 
provavelmente algo extremo em termos de diferença de idade (VROOMEN apud 
HARRINGTON; BIELBY, 2016, p. 44-45).  
 

A atualização das práticas no exercício do fã pode acontecer em qualquer parcela do 

ciclo. O que acontece é que “as gerações subsequentes de fãs, portanto, podem experimentar o 

mesmo texto cultural de maneiras muito diferentes” (HARRINGTON; BIELBY, 2016, p. 40), 

uma vez que características fisiológicas, cognitivas e socioculturais modificam o modo como o 

indivíduo lida com o objeto adorado.  

O fã cresce, porém ainda traz debaixo de seu braço aquele livro da fase infantil, agora 

com algumas orelhas e rasuras, mas intensamente preenchido de memórias afetivas. Com 

ingressos ou palhetas de recordação dispostas entre as páginas há, também, colagens e escritas 

memoráveis sobre eles, os representantes do panteão na terra: os ídolos. 

Por meio das discussões apresentadas, é possível perceber que ser fã, diferentemente do 

equivocado senso comum já exposto aqui, é um fenômeno intenso que acontece em todas as 
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etapas da trajetória de vida de qualquer indivíduo: infância, adolescência e fase adulta. Além 

disso, trata-se de uma relação de envolvimento afetivo que pode ocorrer diversas vezes e em 

distintas em relação a tempo e espaço e,  

 
portanto, tornar-se um fã redireciona o curso da vida, dá novo significado, estrutura e 
finalidade para fases específicas da vida e marca períodos de um passado pessoal – 
características marcantes de um importante ponto de virada, de acordo com os 
pesquisadores da área (HARRINGTON; BIELBY, 2016, p. 40). 

 

2.7 I’mma do my thang: O fã como co-produtor 

 

Ainda pode-se ir além, diante do fenômeno da Web 2.0 – ideia que retrata uma 

“reorganização das relações entre produtores e seus públicos em um mercado de internet em 

fase de maturação, assim como um conjunto de abordagens adotadas pelas empresas que 

buscam tirar proveito da criatividade de massa, do coletivismo e da produção colaborativa” 

(JENKINS; GREEN; FORD, 2014, p. 79). Portanto, nesse cenário, as companhias usufruem da 

internet como uma plataforma para incentivar a cultura participativa a fim de “promover, 

distribuir e aperfeiçoar seus produtos [...] e aproveitando a ‘inteligência coletiva’ de uma rede 

de usuários” (JENKINS; GREEN; FORD, 2014, p. 79) a seu favor, segundo a perspectiva dos 

autores.   

Para os usuários, consumidores e o público, se faz presente a promessa de usufruírem 

de uma atuação mais presente, de forma que tornar-se-iam detentores de forte influência na 

produção e distribuição de cultura. O fenômeno prenuncia, de modo a promover o usuário 

comum a co-criador (JENKINS; GREEN; FORD, 2014, p. 79). No entanto, isso não significa 

um ponto cego para as empresas, muito pelo contrário. Apesar das práticas empresariais 

previstas pela Web 2.0, há a busca por captar e explorar a cultura participativa. Portanto, 

vislumbra-se uma atuação observada, uma vez que “muitas práticas corporativas ignoram a 

linha entre ‘os modos de produção coletivo (fora do sistema de mercado, público) e comercial 

(no sistema de mercado, privado)” (JENKINS; GREEN; FORD, 2014, p. 79), ao criarem um 

cenário auspicioso à liberdade de produção e distribuição ilusório. 

Em contrapartida, Hunt (2009, p. 61) disserta sobre o tema a partir de uma visão mais 

otimista, ao argumentar que a Web 2.0 possibilitou um salto importante: a participação digital 

de usuários e consumidores comuns. Para publicar qualquer opinião na rede virtual, 

diferentemente, a Web 1.0 pressupunha um alto nível de conhecimento técnico tecnológico, “o 
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que limitava a participação na conversação das pessoas que não eram especialistas” (HUNT, 

2009, p. 61). 

A autora salienta, principalmente, a intensa produção da mídia independente 

concomitante ao lançamento das ferramentas públicas da Web 2.0, entre 1998 e 1999, o que 

culminou  

 
à explosão dos blogs, com aplicativos como Open Diary, Live Journal e Blogger. 
Essas ferramentas tornaram muito mais fácil aos usuários não técnicos a publicação 
de conteúdos, oferecendo tanto uma interface de gerenciamento de conteúdo simples 
quanto um ambiente de hospedagem. E ainda melhor, elas eram de graça, o que as 
tornava técnica e financeiramente acessíveis (HUNT, 2006, p. 61).   

 

Portanto, a atuação empoderada do consumidor na revolução da Web 2.0, apesar de ser 

considerada por Jenkins, Green e Ford (2014, p. 79-80), em algumas instâncias, como pré-

programada a favor do conteúdo propagado pela mídia, é simultaneamente considerada por 

Hunt como uma quebra de paradigma importante na participação do público em relação à 

produção e distribuição de conteúdo diversificado. A supremacia da mídia corporativa foi posta 

em cheque, as barreiras caíram e agora os conteúdos convergem nas diversas plataformas lado-

a-lado.    

O advento virtual foi construído com a ajuda de jovens que, “agora, estão tão 

familiarizados com esse meio ambiente que alguns os denominam de ‘nativos digitais’” 

(SIBILIA, 2016, p. 17). A autora ainda argumenta que, em contraposição à emergente geração 

conectada, estão os “mais velhos que seriam meros imigrantes nesse continente ainda em 

formação” (SIBILIA, 2016, p. 17). Hunt pontua as características essenciais da geração nata ao 

digital, as quais “incluem: julgam que eles próprios têm um público cativo; arquivam 

abertamente os momentos de sua adolescência; são mais cascas-grossas do que as gerações 

anteriores” (HUNT, 2006, p. 38). Além disso, os também denominados millennials, “como têm 

sido chamados - são notórios por terem períodos de atenção mais curtos” (HUNT, 2006, p. 38). 

Mas, como já dito, para esta discussão é imprescindível explorar as teorias sobre os 

ciclos ao longo da trajetória da vida a fim de nutrir a análise proposta. Dessa forma, apesar da 

expressão “meros imigrantes” registrada acima, para Sibilia (2016) o ciberespaço suscitou 

inúmeras práticas. Segundo a autora, essas práticas se convertem em “rituais bastante variados, 

que brotaram em todos os cantos do mundo e não cessam de ganhar novas modalidades e mais 

adeptos, dia após dia, inclusive entre aqueles que no início se mostravam resistentes ou 

desinteressados” (SIBILIA, 2016, p. 19), especialmente, os idosos.  
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Assim, apesar de antecederem a geração digital e do estranhamento inicial com as 

ferramentas da Web 2.0, após passar a antipatia das gerações antecessoras, houve, justamente, 

a entusiasmada interação com as novas ferramentas. “Os clientes se tornam mais íntimos das 

marcas, usuários de todas as idades estão começando a esperar repostas rápidas e frequentes 

para suas necessidades” (HUNT, 2006, p. 96). Portanto, o fenômeno propiciou a expansão de 

um grau de engajamento virtual – de todas as idades – antes desconhecido, justamente pelas 

dificuldades de produção e distribuição incorporados à versão anterior.      

 

2.8 Love on top: Classificação dos fãs, adoradores e entusiastas  
  

 Ao realizar seus estudos a respeito da cultura de fãs, Sandvoss (2013) propôs uma 

divisão desse grupo em uma pirâmide onde, na base maior, concentram-se os “fãs” do 

“continuum” de fãs, ou seja, uma maioria que consome o produto, porém, envolve-se com o 

conteúdo de maneira mais distante e casual. Ao meio, em um número menor, os seguidores são 

denominados “adoradores” pelo autor, onde se caracterizam pelo seu engajamento e busca de 

informações. Por fim, no topo, constituindo uma parcela ainda menor, estão os “entusiastas”, 

aqueles que possuem uma relação de dedicação muito superior aos dois grupos anteriores, 

produzindo, através do trabalho do artista, conteúdo próprio (SANDVOSS, 2013, p. 26). 

 Portanto, de acordo com o autor, o termo “continuum” subentende uma distinção de 

grau entre os tipos de fãs e, dessa forma, prevê uma relação de continuidade entre as partes, 

desconstruindo qualquer concepção que implique uma diferenciação classificatória baseada em 

tipificações e distanciamento entre múltiplos grupos do público. Essa taxonomia baseada, a 

priori, em características comuns, possibilita “a leitura das diferentes conclusões referentes ao 

potencial de empoderamento e emancipação à luz dos diferentes grupos de fãs” (SANDVOSS, 

2013, p. 27).   

Para Sandvoss (2013, p. 27), o fã vai ao show, compra álbum e ouve as músicas. Os 

adoradores, além disso, usam camisetas, buscam notícias e participam de fóruns. Os entusiastas 

criam portais como canais no YouTube, conhecem mais a fundo seu artista e produzem conteúdo 

relacionado a ele.  

O fã entusiasta de um produto da indústria musical, por exemplo, é um consumidor ativo 

e voraz dos conteúdos produzidos pelo artista. Aqui cabe ressaltar que, diferente dos fãs do 

continuum, que consomem o conteúdo de forma isolada, os adoradores e entusiastas agem 

sempre em conjunto, sendo o fandom seu principal local para praticar o seu papel. Portanto, a 

participação ativa dos fãs de todos os níveis da pirâmide se dá a partir do engajamento 
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gerenciado pela própria marca e pelos fãs entusiastas, que conduzem, de forma conjunta, os 

apaixonados a terem a prática de trabalharem em grupo para promover o ídolo. 

A ilustração abaixo exemplifica o exposto anteriormente e possibilita uma compreensão 

facilitada sobre a hierarquia das funções contínuas.  

 

IMAGEM 1 – Pirâmide proposta por Sandvoss 
 

 
Fonte: Criado pelos autores com dados extraídos de SANDVOSS (2013).  

 

A partir de outra perspectiva, contempla-se a rede de fãs que se forma em torno da marca 

do cantor Luan Santana. A partir do objeto, nota-se, na categoria fã, segundo Sandvoss (2013), 

o idólatra de música sertaneja que consome, por consequência, o trabalho musical do cantor e, 

por isso, dispõe de uma admiração moderada e mais distante da leitura e produção de conteúdo, 

seja da mídia alternativa ou corporativa. Esse fã compra CDs e DVDs do artista, vai aos shows 

e conhece sua obra, mas não atua de forma engajada com outros fãs para consumir essa marca 

musical. 

Ao analisar a categoria adorador, através do objeto empírico, apreende-se que o fanático 

estende a paixão pela música à personalidade de Luan Santana. Em função disso, ele interessa-

se por todas as notícias ou nuances que rodeiam o seu objeto de desejo. Busca promovê-lo 

através de atos que comprovem a sua devoção, como, por exemplo, votar em premiações de 

concorrência popular e acompanhar todas as suas aparições televisivas ou performances 

musicais. Os fãs de música, que formam a categoria adoradores, também participam de fóruns 

de discussão, online e presenciais, ficam em portas de hotéis para prestigiar o artista e compram 

produtos licenciados. 

Por fim, a terceira categoria de fã proposta pelo autor é a do fã entusiasta. Tal categoria 

reúne características dos anteriores e as incorporam a um patamar acima no panteão dos fãs, 
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uma vez que esse sujeito também produz conteúdo personalizado a partir do trabalho do ídolo. 

Dessa forma, observam-se como espécime os administradores de plataformas dedicadas ao 

ícone Luan Santana, que produzem conteúdo interessante para os outros fãs e, além disso, 

engaja-os na participação de votações e programas (ANEXO F).    

É fato que um movimento necessita de engajamento para obter êxito em seus objetivos. 

Ao se tratar de um fandom, a ação não é diferente: um fã trabalhando sozinho dificilmente 

engajará um volume significativo de pessoas, porém, a partir do momento em que fãs se 

mobilizam em prol de um ideal, objetivo ou meta, a probabilidade de sucesso se torna mais 

provável. Murta (2015), ainda discorre: 

 
o estudo das práticas que envolvem manifestações do público em relação a um objeto 
cultural que lhes chama a atenção, postadas e compartilhadas na Internet, está 
centrado no debate de um tema atual e pertinente ao campo da comunicação visto pela 
perspectiva da cultura do fã e sua produtividade. Mais detidamente, à forma como 
essa parcela de consumidores ativos, potencializada pelo acesso à internet se organiza 
(MURTA, 2015, p. 2). 

 

Para o aficionado de um produto da indústria musical, pouco importa o valor monetário 

dos produtos licenciados, dos shows e dos meet and greet30. O apaixonado está em uma busca 

constante por uma experiência de consumo que o aproxime da sua marca de adoração.  

Os estudos acerca da cultura participativa e da cultura de fãs mostram-se controversos 

e abrangentes, agrupando “fã” ao “fandom” em um só termo, o que gera certa falta de clareza, 

visto que são duas definições complementares e não apenas uma definição geral. Enquanto o fã 

é um indivíduo dedicado a um produto midiático, o fandom, ou rede de fãs, é definido como 

seu espaço de socialização com membros de interesse em comum (SANCHES, 2015, p. 67). 

 

2.9 Chained to the rhythm: Os fãs e as novas mídias  

 

É interessante observar que, quando colocado em foco, o uso das mídias sociais pelos 

fãs entusiastas gera debate entre autores. No que diz respeito à discussão, o embate entre 

diferentes frentes teóricas está em compreender se, com a chegada das novas mídias, houve ou 

não uma mudança na experiência entre seguidor e artista.  

                                                
30 O produto, meet and greet, consiste em um pacote pago ou sorteado oferecido aos fãs de um determinado artista 

musical ou banda. Não há valor exato, porém quando cobrado, o preço costuma ser exorbitante. Os encontros 
podem ser realizados pré ou pós show e normalmente duram questão de segundos, tempo suficiente apenas para 
um cumprimento e uma foto tirada exclusivamente pela produção.  
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Sandvoss (2013) faz uma afirmação sobre o modo de produção de conteúdo por parte 

dos fãs. Para o autor, “a internet é um facilitador na propagação de conteúdos e materiais 

produzidos pelos seguidores, e não um fator de mudança no que diz respeito à experiência do 

fandom” (SANDVOSS, 2013, p. 19).  

Baym (2013), por sua vez, afirma: “Fãs sempre mandaram cartas aos músicos, e muitos 

dos antigos músicos mencionavam recebê-las e colecioná-las e guardá-las”. No entanto, para a 

autora, a partir de sua análise, tornou-se evidente que “as mídias sociais aumentaram 

dramaticamente a frequência com que fãs contatam artistas” (2013, p. 21). Pode-se observar, 

então, que os dois autores defendem a mesma ideia: as mídias sociais facilitaram o contato entre 

fã e ídolo. Porém, para Baym (2013), com o advento das mídias sociais houve uma mudança 

nas experiências dos fãs, que por sua vez adquiriram poder e influência sobre a carreira do seu 

ídolo, modificando diretamente as decisões da marca. 

Baym, em sua pesquisa, entrevista 33 artistas da música para endossar seu 

questionamento de “como eles apreendem suas interações e relações com audiências online” 

(BAYM, 2013, p. 13), uma vez que as “audiências se adaptaram à Web 2.0” (BAYM, 2013, p. 

14). Ainda sobre em que medida a emergente social media engendra a relação entre fã e ídolo, 

Greta Salpeter, uma das musicistas entrevistadas na pesquisa, argumenta que no passado era “o 

complexo de exclusividade no qual você não podia saber nada sobre eles, e isso os tornava tão 

interessantes. E hoje isso mudou. É como se você se fizer invisível e exclusivo nessa era da 

música moderna, as pessoas não vão se importar com você” (BAYM, 2013, p. 21). 

A autora também afirma que, com o advento das mídias sociais, a expectativa em 

relação à rede de comunicação do público também se modificou. Anteriormente, um artista 

fazia o lançamento de um trabalho e poderia voltar ao anonimato de sua vida pessoal. Hoje, os 

seguidores esperam e exigem um engajamento por parte do ídolo, visto que os fãs enquanto 

consumidores estão cada vez mais exigentes (BAYM, 2013, p. 22). É importante observar que 

o fator exigência, invariavelmente, conduziu e ainda trilha a experiência e participação do fã na 

ascensão ou manutenção de determinada carreira musical. Portanto, o fanático sempre 

encontrou formas de se fazer presente e notável; as novas plataformas estreitaram e renovaram 

moldes antigos de relacionamento. 

A internet é uma ferramenta essencial na distribuição de conteúdo feito por fãs, devido 

à velocidade que este meio propicia a disseminação deste. Visto que atualmente existem, em 

diversas redes sociais, muitos perfis dedicados a artistas, o ambiente online possibilita o 

compartilhamento desses conteúdos, que se propagam para o público geral e não somente para 

a base de fãs.  
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Ao teorizar sobre a experiência do fã, a priori, é preciso evidenciar que as comunidades 

de fãs não são um fenômeno recente; elas preexistem à era digital e redes sociais. Sobre esse 

acontecimento, é necessário evidenciar que, com o surgimento das redes sociais, as formas de 

envolvimento do fã para o ídolo (ou o contrário) potencializam-se, possibilitando um feedback 

de ambos.  

Sandvoss (2013, p. 18) analisa o caso da série televisiva A Bela e a Fera, um sucesso 

que conquistou milhares de fãs. Ao exibir o trágico desfecho da protagonista do enredo, o 

cancelamento da narrativa seriada foi posto em cheque pela emissora de TV americana CBS. 

Imediatamente, fãs começaram uma campanha de correspondência em massa para salvar a série 

de um final definitivo. Esse episódio ocorreu na década de 90 (período em que a internet não 

havia ainda se desenvolvido no Brasil). 

Para abordar tais temáticas, torna-se indispensável esclarecer o conceito de 

engajamento, visto que esse modo de participação específico permeia incessantemente o 

exercício das funções do fã. “O verbo ‘engajar’ tem vários significados diferentes de acordo 

com o Oxford Dictionary (1996), conceitos importantes que incluem: empregar ou contratar, 

manter-se firme, vincular-se por um contrato, para entrar na batalha, e participar”31 (VAN 

DOORN et al., 2010, p. 254, tradução nossa). Portanto, ao ampliar a compreensão sobre termo, 

entende-se que o “engajamento do cliente é uma construção comportamental que vai além do 

comportamento de compra sozinho”32 (VAN DOORN et al., 2016, p. 253, tradução nossa), 

dado a propensão do consumidor – neste caso específico, o fã, “para incluir marcas importantes 

como parte de como eles se veem”33 (SPROTT; CZELLAR; SPANGENBERG apud VAN 

DOORN et al., 2010, p. 254, tradução nossa).  

Para Jenkins (2013), “a resposta dos fãs geralmente envolve não apenas fascínio ou 

adoração, mas também frustração e antagonismo, e é a combinação das duas respostas que 

motiva seu envolvimento ativo com a mídia”34 (JENKINS, 2013, p. 23, tradução nossa). Dessa 

forma, compreende-se que o engajamento é essencialmente motivado pelo envolvimento 

afetivo entre fã e ídolo. Jenkins (2013, p. 2, tradução nossa) ainda “reconhece que a cultura de 

fãs é um fenômeno complexo, multidimensional, que convida muitas formas de participação e 

                                                
31 No original: “The verb ‘to engage’ has several different meanings according to the Oxford Dictionary (1996). 

Important meanings include: to employ or hire, to hold fast, to bind by a contract, to come into battle, and to 
take part”. 

32 No original: “customer engagement is a behavioral construct that goes beyond purchase behavior alone”. 
33 No original: “to include important brands as part of how they view themselves”. 
34 No original: “The fans' respond typically involves not simply fascination or adoration but also frustration and 

antagonism, and it is the combination of the two responses which motivates their active engagement with the 
media”.  
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níveis de engajamento”35. Precisamente, pela ocorrência de graus de envolvimento na prática 

do fã, o tema desta pesquisa torna-se indispensável para o campo da comunicação, uma vez que 

é desejado compreender e analisar tais nuances de participação. 

No âmbito da indústria fonográfica, ao focalizar a relação entre mobilização e mídias 

sociais, pode-se observar um caso similar ao narrado por Sandvoss (2013), especificamente 

ocorrido com a banda de rap brasileira Planet Hemp. Com rimas críticas e protestantes ao 

governo e à sociedade, o grupo musical dedicava suas criações artísticas a protestos em favor 

da legalização da maconha. Justamente devido a essas questões, os integrantes da banda foram 

detidos em 1997. Segundo o site Folha36, a Polícia Civil obteve autorização judicial para 

realizar uma gravação de vídeo e áudio de um show produzido na cidade de Brasília. Ao 

cantarem músicas que apoiavam o consumo de maconha, a banda foi autuada em flagrante e 

encaminhada à delegacia.  

De acordo com o site UOL37, rapidamente os fãs, cientes do ocorrido no show, se 

mobilizaram em prol dos ídolos. Reunidos em frente à delegacia, cerca de cem fãs organizaram 

uma manifestação em apoio ao grupo a fim de pressionar as autoridades para a liberação dos 

artistas detidos, o que recebeu expressiva cobertura midiática. Após cinco dias, a banda foi 

solta, já que foram constatados erros técnicos no flagrante durante o evento. Para o vocalista 

Marcelo D2, esse acontecimento ajudou consideravelmente na publicidade da banda, visto que 

desde o início da carreira artística nunca haviam alcançado tanta visibilidade nos meios de 

comunicação. 

Ainda que o ano do ocorrido seja longínquo, em uma era em que a internet não estava 

em seu apogeu e as mídias sociais não existiam, o engajamento dos fãs de música recebia a 

mesma intensidade. O que o difere dos dias atuais é a limitação, pois não havia um canal de 

comunicação eficiente, caso contrário a manifestação certamente seria maior. 

Somente em 2003 iniciou-se o advento das mídias sociais, com o surgimento do 

MySpace, a primeira rede que internacionalizou a comunicação por meio de uma plataforma 

online. A mídia social permitia “a criação de perfis, incluindo fotos, vídeos, músicas e 

postagens em um blog, acesso a comunidades, além do acesso aos perfis de outros participantes 

da rede” que podiam “ser adicionados como amigos” (AMARAL, 2007, p. 96). Além disso, a 

                                                
35  No original: “recognizes that fan culture is a complex, multidimensional phenomenon, inviting many forms of 

participation and levels of engagement”.	
36 Notícia disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1997/11/10/cotidiano/19.html>. Acesso em: 10 jun. 

2017. 
37 A notícia traz a cobertura sobre a soltura de prisão da banda Planet Hemp, que foi detida ao se pronunciar 

publicamente a favor da legalização da maconha. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fol/cult/cu13111.htm>. Acesso em: 10 jun. 2017. 
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rede social tornou-se rapidamente ovacionada pelos artistas independentes, que a utilizaram 

como ferramenta de divulgação dos seus trabalhos (AMARAL, 2007, p. 96). 

Amaral (2007) afirma que a expansão da plataforma no ramo de revelações de novas 

promessas musicais se deu “pela facilidade e pela usabilidade que os participantes das ciber-

subculturas têm para apresentação e divulgação dos seus trabalhos” e, também, “pela sua 

popularidade no contexto das mídias tradicionais, sendo utilizada não apenas como pauta, mas 

como fonte para o jornalismo musical” (AMARAL, 2007, p. 95). Sendo assim, pode-se 

observar que o site não somente favoreceu a ascensão de novos artistas, como também estreitou 

a comunicação e a propagação de informações do fã para o ídolo e vice-versa, uma vez que o 

MySpace “abriu as comportas, facilitando que o público chegasse até os ídolos” (SANDVOSS, 

2013, p. 21). A partir de então, o contato e a disseminação de conteúdo ganharam mais força. 

No ano seguinte, em 2004, houve o lançamento da plataforma Orkut, primeira rede 

social a obter sucesso mundialmente, o que facilitou a troca de informações e a organização em 

comunidades, muitas delas dedicadas a artistas musicais (RECUERO, 2013, p. 1). Nesse 

momento, um novo conceito surge para complexificar o cenário: engajamento online, ou seja, 

o comprometimento do fã para com as atividades em relação ao ídolo. Esse conceito “parece 

ter ocorrido, em etapas iniciais, apenas em função de curtir, seguir e ser seguido, progredindo 

para a etapa seguinte, de criação de conteúdos – também referida como Conteúdo Gerado pelo 

Usuário” (LOPES et. al., 2015, p. 17). 

Não é  novidade a ascensão diária de novos ídolos da indústria musical, porém, a 

publicidade, entrelaçada às potencialidades das mídias sociais, enriquece ainda mais esse 

percentual. É preciso apenas alguns cliques para encontrar um universo de fã-clubes que 

auxiliam na divulgação de um artista para um número cada vez maior de pessoas. Tal 

divulgação se dá por meio da Cultura Participativa, que, segundo Jenkins (2009), é o processo 

no qual “fãs e outros consumidores são convidados a participar ativamente da criação e 

circulação de novos conteúdos” (JENKINS, 2009, p. 378). 

A banda britânica One Direction, já citada, é um exemplo claro de cultura participativa. 

Seus fãs não apenas produzem conteúdos alternativos acerca dos integrantes da banda, tais 

como fanfics, produtos fanmade, fanarts e produções audiovisuais, mas também interferem, 

mesmo que indiretamente, no comportamento dos ídolos acerca das suas vidas pessoais. 

Observa-se essa afirmação através de uma teoria criada pelos fãs da banda acerca dos 

integrantes Harry Styles e Louis Tomlinson, de acordo com a qual os dois garotos teriam vivido 

um romance secreto nos bastidores das atividades do grupo. O fervor em torno do suposto 

relacionamento é tanto que, mesmo diante da negação de Louis e até mesmo de Liam Payne, 
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outro integrante da banda, alguns fãs continuam levando a teoria adiante por meios de imagens 

fanmade as quais ilustram, hipoteticamente, como seria esta história de amor.  

 O fato de torcerem tanto para que esse casal realmente existisse é tamanho, que impeliu 

Louis a bloquear a palavra “Larry” (junção dos nomes Louis e Harry) em seu perfil na rede 

social Instagram. O artista, em entrevista concedida ao tabloide britânico The Sun38, declarou 

que, o boato não só o incomoda, mas também afeta pessoas próximas que o amam, como 

Eleonor Calder, sua namorada e mãe de seu filho. Ainda segundo boatos, a teoria teria esfriado 

a amizade entre ele e Styles, visto que os dois passaram a evitar gradativamente brincadeiras e 

outras demonstrações de afeto. 

 
IMAGEM 2 – Fanart que ilustra o beijo do casal “Larry” 

 
Fonte: Tumblr 

 

2.10 Please, don’t stop the music: Considerações finais sobre o capítulo  

 

Até onde a participação dos fãs é moldada pelas ações dos ídolos e não o contrário? Fãs 

de uma determinada marca e, mais detidamente, de um artista musical, adotam um 

comportamento comum: uma fidelidade extrema ao seu objeto de consumo.  Sendo insaciáveis 

no que diz respeito a lançamentos e novidades de seu ídolo, os fãs colocam-no em um patamar 

elevado, como em uma religião, cultivando e angariando novos “fiéis” para o seu deus.  

                                                
38	O	portal Popline transcreveu o trecho da entrevista de Tomlinson concedida ao tabloide The Sun, em que 

comenta sobre o boato do casal “Larry”. Disponível em: <html://portalpopline.com.br/louis-tomlinson-estreia-
na-hot-100-novos-picos-para-niall-horan-e-liam-payne/>. Acesso em: 29 ago. 2017. 



	

 

61	

Como visto durante o capítulo, a prática de fã se manifesta em todas as fases da vida: 

infância, adolescência, vida adulta e velhice. No entanto, em sua maioria, os indivíduos 

costumam se tornar fãs no período da adolescência, pois é nesse momento em que sentem a 

necessidade de pertencer a um grupo específico e assumir funções que envolvam outros dos 

seus, a fim de exercer um papel na hierarquia (MACEDO; AZEVEDO; CASTAN, 2004, p. 38). 

Ainda assim, é possível ampliar tal perspectiva, uma vez que a busca por um lugar em grupos 

configura-se como uma questão de identidade e, portanto, pode também estar presente em 

outras fases da trajetória da vida, como por exemplo, na vida adulta. 

 Na relação que se estabelece, muitas vezes, os fãs extrapolam a autoridade do ídolo e 

passam a interferir nas atitudes do mesmo. Engajados, os fãs entusiastas passam a produzir e 

compartilhar, em diversas plataformas, conteúdos próprios. Estes conteúdos estão relacionados 

à vida particular e/ou pública do seu ídolo, transformando tais ações em fontes de informações 

para os fãs menos envolvidos. 

Pertencentes ao fandom, esses fãs passam a ter um contato próximo com seu ídolo, 

contabilizando trocas de curtidas, interações nas redes e reconhecimento em eventos musicais 

provenientes do seu ídolo (SANDVOSS, 2013, p. 26). É importante ressaltar que ao afirmar o 

empoderamento do fã, trata-se da promoção, conscientização e poder de influência de 

determinada pessoa ou grupo, a fim de movimentar ideais e ações acerca de determinados 

assuntos, conceitos e posicionamentos. Ou seja, um fã empoderado – pertencente ao nicho dos 

adoradores ou entusiastas – é aquele que possui certa autonomia para lidar com os assuntos 

relacionados ao seu ídolo e tem acesso a materiais comercializáveis e colecionáveis, o que lhes 

impõe certa autoridade em relação aos fãs comuns (SANDVOSS, 2013, p. 26). 

Diante de tais afirmações, torna-se possível, então, criar uma primeira hipótese de 

pesquisa: que o movimento emergente das redes sociais tenha alterado as formas de interação 

entre fã e ídolo, não somente aproximando ainda mais o artista de seu público principal, como, 

também, tornando o ídolo suscetível à influência dos fãs em seu poder de escolha. 

O fã, atualmente, mantém uma sensação de proximidade com seu ídolo, por meio da 

utilização das mídias sociais, podendo interagir, trocar comentários e até mesmo influenciar em 

decisões tomadas pelo artista. Além disso, “criam suas próprias páginas e perfis para expressar 

gostos e opiniões e disponibilizar faixas de áudio e vídeos musicais de sua preferência” (LIMA, 

2011, p. 104).  

Deste modo, surge uma preocupação com a imagem que o artista quer vender perante o 

público, imprensa e crítica, pois ele não é apenas um ídolo da área musical, e sim uma marca a 



	

 

62	

vender produtos. Ao projetar sua atuação para o ambiente online, o artista tem que se adaptar 

para as exigências presentes nesse espaço, e o relacionamento com seus fãs.  

Ao perceber seu nome como marca, o artista passa a ter a necessidade de desenvolver 

estratégias de marketing com intuito de consolidar-se perante o público. Torna-se necessário, 

então, investir em um plano estratégico de comunicação integrada a fim de manter este produto 

sempre relevante no mercado, para assegurar que seu público-alvo esteja sempre engajado e 

não migre para a próxima novidade a ser lançada. Afinal, no que diz respeito à concorrência, o 

âmbito musical possui infinitas possibilidades de escolha. 

Abre-se, neste momento, um convite a uma discussão mais aprofundada no capítulo 

adiante. Coloque sua música favorita e acomode-se. 
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3 WHERE I’M GOING IS ANYBODY’S GUESS: OS ÍDOLOS, MARCAS E 

MULTIPLATAFORMAS 

 
3.1 Like a virgin: Considerações iniciais sobre o capítulo 

 
A indústria fonográfica teve que mudar. Reconfigurando-se a cada época, ela faz com 

que os artistas repensem a maneira como criam, produzem e divulgam seu trabalho. Com a 

chegada da internet, das mídias digitais e dispositivos móveis, tornou-se possível ao fã 

acompanhar de forma quase simultânea o cotidiano dos ídolos, o que proporcionou ao artista 

um modo mais prático de atingir seu público-alvo e, dessa forma, causar maior aproximação 

com ele. Este novo cenário altera o marketing das marcas e faz com que a relação entre ídolo e 

fã seja um desafio, pois, agora, ela não é mais controlada midiaticamente pelo artista ou sua 

equipe, mas, também, pela participação ativa do público. 

Acerca do papel ativo do receptor, Grohmann (2017) disserta sobre o significado de 

participação. “É uma forma de pensar fandom no sentido de engajamento dos sujeitos em ‘amar’ 

ou ‘odiar’ determinados produtos midiáticos” (GROHMANN, 2017, p. 9), sejam fãs, haters ou 

anti-fãs. Sendo assim, esses sujeitos “criam maneiras de se engajar profundamente e contam 

com a ajuda de redes sociais” (GROHMANN, 2017, p. 9) para estreitar o laço comunicacional 

com o ídolo.  

Grohmann (2017) revisita outros autores a fim de compreender, de forma mais ampla, 

as diferentes abordagens sobre os sentidos do engajamento para o receptor (fã). A partir disso, 

o autor sublinha a organização e identificação de grupos que compõem as comunidades de 

adoração. Por meio dos estudos de Jenkins, Ito e Boyd (2016), a revisão enfatiza a intensa 

relação entre o jovem (parte do corpus desta pesquisa) e o processo de engajamento, em que 

 
“os jovens são posicionados como engajados ativamente na cultura participativa só 
porque são jovens” (Jenkins, Ito e Boyd, 2016, p. 49), ou na fala de Ito: “a maioria 
das minhas pesquisas tem como foco o modo como jovens pessoas se engajam em 
novas tecnologias e cultura digital” (Jenkins, Ito e Boyd, 2016, p. 90). Isto é, trata-se 
de uma visão mais focada da noção de engajamento ligada à conexão com produtos 
midiáticos e à produção de conteúdo na internet (GROHMANN, 2017, p. 9). 
 
 

 A partir dessa conceituação do engajamento no fandom, propõe-se, então, um divisor de 

águas na compreensão entre fã e consumidor comum. Para o autor, a participação do aficionado 

extrapola o uso das mídias digitais estendendo-se, por exemplo, para atividades como 

colecionar objetos e participar de convenções, entre outras práticas (GROHMANN, 2017, p. 

10).  
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Porém, apesar das visões otimistas sobre as interações dos fãs até então mencionadas, é 

preciso apontar um outro lado. O espaço de participação, dado pelas marcas, também pode ser 

visto como uma ação estratégica que limita a atuação desses consumidores. De acordo com 

Girardi, “[o receptor] é ativo, mas ‘veja bem, há alguns limites, é claro!’. Isso é repetido sem 

que se esclareça em que consistem esses limites e sem a definição do que possa significar a 

palavra ‘ativo’ no processo de comunicação” (GIRARDI apud GROHMANN, 2017, p. 2). Tais 

limites podem ser compreendidos como sutis instruções de apropriação ou produção, propostas 

pelos artistas e sua equipe e direcionadas aos fãs, com o intuito de manter controle da marca. 

Mas, estrategicamente, sem deixar isso evidente ao fã. 

Este segundo capítulo propõe a visão do outro lado da história: o ídolo. A versão 

romantizada dos fãs cai por terra. Aqui, o ídolo é apresentado como a marca que, 

estrategicamente, estrutura, planeja e executa ações em prol da manutenção da fama e não atua, 

simplesmente, como agradecimento pelo afeto e engajamento dedicados por seus amantes. All 

I see is gold (or not). Entende-se como estratégia a “alocação de recursos calculados para atingir 

determinados objetivos, num ambiente competitivo e dinâmico” (GRACIOSO, 1996, p. 28). 

Assim, a reciprocidade dessa relação é permeada por pontos de vistas distantes – para os fãs, 

afetiva; para o ídolo, estratégica.  

 

3.2 The edge of glory: Ídolo pop 

 

Para fins desta reflexão, propõe-se a compreensão de alguns conceitos que se entrelaçam 

ao compor a imagem de um ícone musical, a partir de França (2014): figura pública, fama e 

ídolo. França argumenta que as qualificações “não são excludentes, embora não sejam 

sinônimos: cada uma acentua um aspecto, um viés semântico” (FRANÇA, 2014, p. 18).  

França (2014) reserva o termo figura pública  

 
para aquelas pessoas que ocupam cargos ou posições que dizem respeito a 
coletividade de uma sociedade e, nesse sentido, devem se ater à ideia de bem comum 
e interesse público, necessitando dar transparência às suas ações e deles prestar contas 
à coletividade (FRANÇA, 2014, p. 16).  
 

A autora exemplifica o termo a partir da imagem da ex-presidenta Dilma e da rainha 

Elizabeth II, relacionando-o a figuras políticas. Assim, um dos atributos essenciais para 

construção da figura pública, a partir dos exemplos dados, associa-se ao exercício político, à 

transparência e às ações dos protagonistas.   
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No entanto, ao observar o cenário emergente de ascensão das mídias sociais na 

construção e manutenção de carreiras musicais, lugar de interesse da pesquisa, pode-se 

contemplar que ícones da música também se ajustam ao conceito de figura pública, uma vez 

que as interações parassociais39 oferecem o feedback instantâneo entre fã e ídolo. Assim, “as 

interações com membros da audiência online também oferecem pontos altos” (BAYM, 2013, 

p. 25) e críticos para a construção de imagem do famoso. 

O fã não é um consumidor comum, não adquire apenas produtos. Ele vai além, quer 

consumir a imagem propriamente dita do ídolo e, por isso, busca pelo máximo de informações 

possíveis acerca do objeto de adoração. Quer saber cada linha da história de seu ídolo, inclusive 

os acontecimentos polêmicos ou controversos que envolvem a figura pública. Dessa forma, “se 

insatisfeito ou frustrado, o mesmo fã que trabalha a favor tem o poder de gerar mobilização e 

lutar pelo que quer podendo ir contra aquilo que antes adorava” (MURTA, 2015, p. 1). Perante 

esse cenário, os ícones musicais se veem coagidos a tornarem suas ações e posicionamentos 

visíveis à sociedade que lhe devota prestígio e afeto.   

É interessante observar que, ao prestar contas à coletividade, o ídolo transmite suas falas 

e ações não apenas aos fãs, mas também a outros nichos da sociedade não interligados 

diretamente ao artista e, claro, aos anti-fãs, uma vez que “nem todos na audiência online são 

fãs. Músicos devem também lidar com anti-fãs que se aproveitam do anonimato da internet” 

(BAYM, 2013, p. 36).  

 Ao tornarem públicos atos de transgressão, o próprio cenário (os fãs, a mídia e o público 

em geral) submete o famoso protagonista da trama a prestar contas perante seu público e outros 

nichos, uma vez que sua ascensão midiática e/ou manutenção de sua fama foram postas em 

xeque. A única saída é expor com transparência o seu posicionamento ao ocorrido, visto que 

esse é um fator de suma importância no planejamento estratégico e manutenção da marca do 

artista. Kotler e Keller (2012) ainda complementam que  

 
um posicionamento eficaz de marca ajuda a orientar a estratégia de marketing, 
esclarecendo a essência da marca, identificando os objetivos que ela ajuda o 
consumidor a alcançar e mostrando como isso é feito de maneira inigualável. Todos 
na empresa devem assimilar o posicionamento da marca e usá-la no contexto da 
tomada de decisões (KOTLER; KELLER, 2012, p. 294).  
 
 

                                                
39 Relações interpessoais ocorridas apenas de forma midiatizada.   
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Portanto, o posicionamento não só é necessário nas estratégias de venda que o artista irá 

adotar, mas também ditará como ele irá lidar com as adversidades que a vida pública lhe 

oferece, tais como escândalos e atos polêmicos.  

No entanto, às vezes, um vídeo irônico com pedidos em que as desculpas não são 

aparentemente sinceras, não é o suficiente. Em 2016, por exemplo, o cantor brasileiro Biel se 

envolveu em uma polêmica que colocou em risco sua carreira, o que gerou uma crise na imagem 

do artista. O ex-astro em ascensão foi processado pela repórter do IG, Giulia Pereira, que alegou 

assédio sexual por parte do cantor durante uma entrevista, na qual o artista referiu-se a ela como 

“gostosinha” dizendo que “a quebraria no meio”40.  

Da noite para o dia, uma manifestação contra a atitude do cantor se alastrou pela internet. 

A hashtag #ErrarÉHumanoPersistirÉBiel ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter, 

o que fez com que o artista gravasse um vídeo pedindo desculpas por sua atitude. Na ocasião, 

o artista ainda alegou que a fala havia sido uma brincadeira e se defendeu através de uma 

autocrítica, denominando-se de imaturo41.  

Poucos meses após o ocorrido, surge um novo vídeo na internet. Nas imagens, Biel 

aparece parodiando as falas da entrevista, o que lhe rendeu mais uma polêmica: uma nova onda 

de ódio contra o cantor. Alguns usuários do Twitter decidiram vasculhar a rede social do artista 

procurando por antigos tweets entre 2011 e 2016. A partir dessa busca, foram encontrados 

inúmeros comentários racistas, homofóbicos, misóginos, machistas e de estímulo à violência 

publicados na rede social do cantor.  

Após o evento, Biel trancou sua conta no Twitter e se afastou da mídia por um tempo, 

tudo em prol de sua imagem. No final de 2016, entretanto, apenas quatro meses depois de 

anunciar que daria uma pausa em sua carreira, o cantor retorna ao mundo da música com seu 

novo single, intitulado Ninguém Segura Ela, com letra que exalta as mulheres e fala sobre uma 

jovem empoderada. 

Pode-se acrescentar à discussão proposta a noção de fama, posto que o conceito “se 

relaciona com extensão e repercussão de um acontecimento, objeto ou pessoa” (FRANÇA, 

2014, p. 17). Ocorrências que, em alguns casos, denotam a fama como um atributo atemporal 

revestido de uma aura mítica, que torna o indivíduo lembrado e admirado para todo o sempre.  

                                                
40 Notícia que ilustra o processo de Giulia Pereira por assédio contra o cantor Biel. Disponível em: 

<http://gente.ig.com.br/2016-06-09/tudo-sobre-a-denuncia-de-assedio-contra-biel.html>. Acesso em: 12 mar. 
2017. 

41 Vídeo disponível na plataforma YouTube, publicado pelo cantor sobre seu posicionamento sobre o ocorrido. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=a1JbDvsVQQ0>. Acesso em: 12 mar. 2017.  
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A fama, no entanto, do ponto de vista mercadológico, é transitória e efêmera para 

aqueles que não conseguem, por meio de um planejamento estratégico prévio e eficiente de 

comunicação, gerenciar as crises de imagem. 

Por fim, França (2014) constrói o conceito de ídolo, “cujo significado original se referia 

a estátua, imagem que se presta ao culto e à adoração” (FRANÇA, 2014, p. 17). Por 

conseguinte, “não é a fama, mas o respeito e admiração às características mais destacadas pelo 

conceito de ídolo” (FRANÇA, 2014, p. 18). A teórica exemplifica o quadro por meio do piloto 

de fórmula 1 Nelson Piquet, que ganhou fama nas corridas ao ganhar títulos, mas não se 

consagrou como ídolo. 

 À vista disso, entendem-se os artistas musicais, que exercem a função de figura pública 

devido ao grau de visibilidade, como famosos que se consagraram como ídolos em seus gêneros 

musicais. Por fim, como já mencionado anteriormente, França identifica o ídolo como um ser 

dúbio de natureza humana e divina (FRANÇA, 2014, p. 27), um deus que desceu do panteão 

para visitar a terra e, portanto, suscetível a erros e acertos. 

Ao afunilar o conceito para ídolo de música do cenário pop, Soares (2016) afirma que  

 
a cultura pop é resultado de uma circulação de produtos midiáticos que data do Pós 
Segunda-Guerra, capitaneada por instituições das indústrias culturais e dentro de 
padrões de vida e consumo marcadamente anglófilos. Neste sentido, a ideia de 
pertencimento a um suposto mundo global, cosmopolita e hegemônico adentram 
como máximas na constituição de um imaginário sobre o pop. Portanto, geração 
parece ser uma chave importante de compreensão de formas particulares de valores e 
valências que emergem em contextos específicos (SOARES, 2016, p. 7).  
 

O ídolo pop pode ser compreendido como representante desta homogeneidade 

globalizada. Pronto para transmitir a alusão de que há certa “compreensão das particularidades 

sonoras e imagéticas em produtos e performances que encenam modos de viver, habitar, afetar 

e estar no mundo" (SOARES, 2016, p. 10), o ídolo pop provoca um sentimento de 

pertencimento naqueles que se identificam e projetam-se nele.  

Para a qualificação do termo ídolo nesta pesquisa, é preciso olhar sob um novo ângulo 

contextual – o ídolo na palma da mão. Nesse sentido, o artista é coroado como tal por angariar 

audiências devotas que o propiciaram este lugar de reinado: os fãs.  

Apesar da teoria exposta por França (2014), é preciso romper a ideia de culto ao ser 

célebre, uma vez que o ser detentor da fama não está mais alocado em um patamar superior e 

inalcançável. O fã tem, a partir do cenário tecnológico, o ídolo entre seus dedos e nada mais o 

fará escapar.  
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3.3 Look what you made me do: O ídolo como marca 

 

Guarde um pouco da ansiedade para o desfecho: as experiências. Antes disso é preciso 

discutir um pouco mais sobre os ídolos, afinal, nada é tão simples quando o assunto é a relação 

entre fãs e o objeto de adoração.  

Apesar do prisma inicial do primeiro capítulo sobre as nuances que flutuam em meio ao 

ato de exercer a função de fã, this isn't a fairytale. Por isso, para contextualizar o objeto de 

pesquisa na esfera mercadológica, faz-se necessário neste segundo capítulo complexificar a 

construção e gestão da persona do ídolo como marca.  

A priori o principal produto de um artista musical, independente do grau de visibilidade 

que exerce, é a música. Portanto, por pura convenção, é indispensável argumentar sobre o 

estatuto da arte e alguns matizes que abarcam o conceito. Aqui não será viável discutir o que é 

arte ou não, isso ficará apenas para os críticos de arte. Tampouco tentar apanhar com as mãos 

o conceito puro, uma vez que Jorge Coli tranquiliza o leitor ao dizer que: “se não conseguimos 

saber o que é arte, pelo menos sabemos quais coisas correspondem a essa ideia e como devemos 

nos comportar diante delas” (COLI, 1995, p. 8). O que interessa de fato a esta pesquisa é que, 

apesar da abstração, “é possível dizer, então, que arte são certas manifestações da atividade 

humana diante das quais nosso sentimento é admirativo” (COLI, 1995, p. 8). Dessa forma, o 

sentimento de fascínio, característica sublime e subjetiva, ilustra uma das diretrizes que 

determinam o estatuto da arte. Assim sendo, pode-se compreender que o valor de um objeto 

artístico perpassa outro elemento (quase sempre) tido como unânime, a técnica. Admiração e 

valor de objeto (ou de marca) “são de outra natureza, mais complexa, mais arbitrária” (COLI, 

1995, p. 18). 

De acordo com o autor, a arte “fruto do gesto gratuito” e de existência frágil passa pela 

perda da função inaugural. O ofício se acolhia no registro da pura gratuidade, no entanto “tais 

funções ou mudaram, ou minguaram, a arte se torna uma espécie de resíduo prestigioso” (COLI, 

1995, p. 91). 

À vista disso, embora os artistas não nasçam essencialmente como empresa, são 

mercantilizados com o decorrer do tempo – da gratuidade à busca por lucro ou, em outras 

palavras, de produtos de entretenimento para produtos publicitários. Esse é o cenário atual que 

contorna o ídolo como marca. Só não precipite uma conclusão. Os artistas não deixaram de 

fazer arte, mas agora flutuam entre os dois. O entretenimento é articulado a partir de técnicas 

de planejamento e propaganda para promover a marca e ao mesmo tempo gerar mais 
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engajamento dos fãs. No universo digital, visibilidade e participação definem quem são os reis 

do pedaço do mercado fonográfico.  

 O atual cenário das mídias digitais estabeleceu novas formas de organização social e 

principalmente de recepção e comercialização, a “ascensão ao poder do paradigma 

comunicacional concerne o desenvolvimento das novas tecnologias e, em particular, da 

internet” o que evidencia “o quanto as novas tecnologias modificaram as próprias lógicas do 

funcionamento dos espaços sociais” (SEMPRINI, 2006, p. 75).  

Especialmente em relação aos ícones musicais, a demanda de consumo vai muito além 

das músicas. Há uma extensão a imagem do ídolo e tudo mais o que está relacionado a ele. O 

artista tem a necessidade de se transformar em uma marca, passa a agir e gerir sua empresa a 

partir de um posicionamento pré-definido e compõe conceitos que o reforça. Além de gerar 

mais conteúdo comercial para continuar no mainstream, configurando estratégias de marketing 

e comunicação alinhados a estampa de seus rostos em todas as vitrines e prateleiras (endosso).  

Portanto, o que se discute aqui não são marcas que dispõem de atributos palpáveis e de 

fácil distinção, como uma marca de refrigerante ou smartphone. Aspectos que são relevantes 

na compra desses produtos, não importam aqui. Ao discorrer sobre o ídolo como marca, é 

preciso ter em mente que características subjetivas o compõem. Não há fatores que expliquem 

de forma clara o porquê um fã se tornou um heavy user42 de determinado artista. Essa escolha 

não parte de princípios racionais – questões como identificação, admiração e valor regem a 

paixão dos aficionados.  

Os chamados fanboys43, se enquadrados na pirâmide de Sandvoss, caminham entre as 

ações e funções de dois tipos de fã da classificação: adoradores e entusiastas. É justamente essa 

relação de identificação, permeada por um forte vínculo afetivo entre consumidor e marca, que 

atrai os olhares de patrocinadores e anunciantes, posto que as personas célebres “humanizam o 

processo de consumo de mercadorias” (ROJEK, 2008, p. 17), o que propicia o endosso como 

uma estratégia atraente aos olhos do mercado publicitário. Uma vez que os indivíduos 

detentores de visibilidade “podem mesmo mudar as coisas e nos encher de fortes inclinações e 

anseios. Essa é uma das razões pelas quais o endosso da celebridade é um aspecto procurado 

no mercado, e as corporações pagam vultosas quantias para adquiri-lo” (ROJEK, 2008, p. 101). 

                                                
42 Termo designado para intitular pessoas que consomem assiduamente um serviço ou marca e, portanto, são 

consumidores fiéis. Além disso, eles vão além do puro consumo, são viciados pela marca. Se dedicam horas a 
fio em pesquisas sobre o item adorado.    

43 Fanboy é um termo vindo dos Estados Unidos, utilizado para classificar pessoas muito aficionadas a um assunto 
ou hobby e, portanto, sua opinião acerca do objeto torna-se tendenciosa.  
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Ao mencionar ídolo como marca, apreende-se que marca seria, então, “um bem ou 

serviço que agrega dimensões que, de alguma forma, o diferenciam de outros produtos 

desenvolvidos para satisfazer a mesma necessidade” (KOTLER; KELLER, 2012, p. 258).  

Dessa forma, sua função é angariar ainda mais conhecimento e visibilidade à marca do artista, 

visto que “o conhecimento da marca consiste em todos os pensamentos, sensações, imagens, 

experiências, crenças etc. ligados à marca” (KOTLER; KELLER, 2012, p. 260).   

Por conseguinte, se voltar o olhar apenas para os conceitos, será difícil discutir 

amplamente sobre marketing nesta pesquisa, justamente pela falta de atributos palpáveis e de 

fácil distinção. Dentre o viés puramente mercadológico dos mix de marketing, observa-se 

quatro elementos chave: produto, promoção, praça e preço. Devido a tudo que já foi discutido 

aqui, é possível compreender que para esta discussão apenas dois elementos são pertinentes: 

produto e promoção. 

Especialmente o primeiro elemento (produto), uma vez que ao se pensar ídolos como 

marca, a busca por lucros, resultados e vendas passa a fazer parte da jogada. Para isso, os artistas 

exploram uma diversidade de subáreas para compor a construção de sua marca: marketing 

digital, Inbound44, publicidade, relações públicas e branding. Esse último guia a construção de 

marcas, sobretudo sua gestão. Como a empresa deseja ser vista, mas claro há o outro lado, como 

as pessoas (neste caso, os fãs) veem a marca. O que logo será discutido aqui.   

 Pode-se afirmar que para elevar os níveis de venda, o mercado econômico adota 

inúmeros artifícios. Entre as ações de marca, uma das ferramentas mais exploradas atualmente 

é o branding, que consiste na gestão de marca e todas as ações que serão utilizadas, desde 

cativar o consumidor até as estratégias de marketing cotidianas que as gerenciam (MELO, 2014, 

p. 10).  

Para a realização e funcionamento dessa ação, faz-se necessário compreender como a 

gestão de marca é construída. Segundo Melo (2014, p. 11), é o conjunto de elementos 

elaborados para fixar na mente do consumidor e depende de três fatores essenciais para que tal 

identificação aconteça: mercado, segmentação e posicionamento. O comércio atual adota a 

premissa que a publicidade é o melhor instrumento para fazer a posição da marca.  O autor 

argumenta que 

 
publicidade, propaganda e posicionamento da marca são ferramentas completamente 
diferentes. A comunicação é importante, mas não significa satisfação de necessidades 

                                                
44	Inbound é uma estratégia de marketing, na qual desperta o desejo e necessidade no público antes do mesmo 

consumir o objeto.  
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e desejos. A gestão da marca é, portanto, uma função do marketing e não 
necessariamente da comunicação (MELO, 2014, p. 11). 

 

Compreende-se que a comunicação é um fator de suma importância, pois é ela quem 

venderá a imagem do produto único e especial, mesmo que muitas vezes não seja. Mas não é 

ela quem irá atender às demandas que devem ser despertadas no público. Uma gestão de marca 

eficaz deve ter em sua base um posicionamento claro, pois é ele que irá estimular as 

necessidades e os desejos em seus consumidores por meio da imagem que deseja transmitir ao 

público (MELO, 2014, p. 11). Porém, nem sempre a imagem é definida pela própria 

organização, mas sim pelos consumidores. Isso geralmente acontece quando ela não transmite 

com clareza os seus objetivos e informações. Portanto, todo o cuidado é pouco ao se tratar da 

objetividade e clareza em seus posicionamentos (MELO, 2014, p. 12). 

O posicionamento tomado por uma marca é essencial e faz parte da gestão da mesma, 

visto que ele definirá a imagem, as ações e seu lugar perante o mercado e o público. Gracioso 

(1996) conclui que 

 
trata-se de criar as bases para definir a sua estratégia competitiva a longo prazo. 
Percebe-se logo que não se trata de um exercício fácil, ou a ser repetido com 
frequência. Pelo contrário, um posicionamento sólido pode e deve ser mantido por 
muitos anos e nunca ser mudado abruptamente, sob pena de gerar desconfiança e 
descrédito. É como se um tipo submisso e folgazão tentasse e repente assumir uma 
postura rígida e autoritária (ou vice-versa). Ninguém o levaria a sério, por mais bem-
intencionado que estivesse (GRACIOSO, 1996, p. 47).  
 
 

Ao artista, essa regra também se aplica. Reposicionamento poderá configurar um 

péssimo plano estratégico. Uma vez que seu público fiel está acostumado com determinada 

postura e imagem, uma ruptura feita de forma brusca poderá confundir seus fãs e ainda deixá-

los suscetíveis a migrar para a concorrência. Por isso, “o objetivo da marca é reduzir a 

complexidade e os riscos pela capacidade que a marca tem de transmitir informação e 

orientação para os consumidores” (MELO, 2014, p. 12). 

Embora algumas mudanças sejam necessárias para se adaptarem a novos tempos, é 

imprescindível aos artistas não ultrapassarem essa linha tênue. 

Um claro exemplo de artista que muda constantemente seu posicionamento perante ao 

público e mídia é a artista americana Miley Cyrus. Em 2013, os fãs da cantora se dividiram. A 

artista assumiu uma identidade controversa para interpretar seu novo lançamento naquele ano, 

Bangerz. O álbum caracterizou uma era de libertação, especialmente ao desatar a imagem da 

cantora de sua antiga personagem, Hannah Montana, uma garota inocente e ingênua. Anos após 

ser considerada a queridinha da América, Miley se tornou uma provocante estrela pop.	
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Em meio ao campo minado de polêmicas, inaugurado pela divulgação do primeiro 

videoclipe da era Bangerz, We Can’t Stop, a estratégia da cantora foi absorvida e interpretada 

de maneiras distintas pelos fãs.	

Ao publicar uma imagem de divulgação do clipe, uma fã reagiu de forma negativa ao 

dizer, “você costumava ser tão linda, mas agora você é apenas... Você era meu modelo, mas 

você não pode ser chamada de modelo hoje” (amany_hiJ_, 2013, tradução nossa). Apesar do 

descontentamento acima, outro fã comenta sobre seu orgulho na mesma postagem: “Lembra 

quando isso foi lançado, você percorreu um longo caminho, querida. Muito orgulhoso de você” 

(_everythingwasbeautiful, 2013, tradução nossa). 

Ao contrário do que o autor afirma, há casos de reposicionamento que dão certo, como 

é o caso de Britney Spears. A cantora iniciou sua carreira ainda na infância, no canal Disney 

Channel, como uma das apresentadoras do Clube do Mickey, um programa de esquetes 

humorísticos e musicais. Mais tarde, aos 17 anos, assinou um contrato com uma gravadora para 

o lançamento de seu primeiro álbum. O primeiro single ...Baby One More Time, lançado em 

1998, dava nome ao trabalho e foi um sucesso estrondoso, responsável por impulsionar a 

carreira de Britney. A partir deste momento, Spears tornou-se um ídolo dentre os adolescentes. 

Seus videoclipes onde comportava-se como uma garota inocente e frágil, letras vulneráveis e 

seu famigerado posicionamento a favor da virgindade antes do casamento conferiram o título 

de “Queridinha da América”, pois ela era o modelo de perfeição que os jovens queriam atingir 

e que agradava também os pais.  

Para Soares (2010), a construção de imagem de Spears perante a mídia  

 
despontava no discurso das mídias a partir de três retrancas: a biografia em torno do 
sonho americano da garota que frequentava shows de calouros e se torna uma artista 
de enorme público nos Estados Unidos e no restante do mundo; a configuração de 
imagem de Britney em torno da dicotomia e negociação  sobre a inocência e a 
sexualidade e a clara disposição de uso do corpo como uma estratégia de visibilidade 
(SOARES, 2010, p. 3).  

 

Em 2001 tudo mudou. O lançamento do single I’m Slave 4 U trouxe uma Britney Spears 

completamente transformada. Nada de letras pueris e roupas comportadas; agora a cantora era 

uma jovem livre, que falava abertamente sobre sua vida sexual e não temia usar figurinos cada 

vez menores e que deixavam sua boa forma em evidência. Suas coreografias contagiantes 

transformaram-se em performances onde a sensualidade era a verdadeira protagonista. Nascia 

então uma nova Britney Spears, e com essa nova identidade veio um título honroso, “Princesa 

do Pop”, atrás apenas da “Rainha do Pop”, o ícone Madonna. Após esse reposicionamento de 
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imagem, Spears lançou um de seus trabalhos mais bem-sucedidos, o álbum In The Zone, de 

2003, que lançava o smash hit Toxic, uma das músicas mais tocadas da década e ganhadora de 

um prêmio Grammy Awards.  

Outro elemento do marketing explorado pelo branding, ou gestão de marca, é o plano 

estratégico. Ainda que seja da natureza humana evitar as preocupações com o futuro, é essencial 

para a longevidade do seu negócio um plano para evitar possíveis adversidades (GRACIOSO, 

1996, p. 22).  

O plano estratégico é o conjunto de decisões tomadas para distribuir ou utilizar os 

recursos que uma marca tem a oferecer, de uma forma inovadora para atingir determinados 

objetivos. É preciso ressaltar que essas novas medidas podem ou não ser em longo prazo, mas 

sempre serão de alto alcance. Gracioso (1996) ainda explana: “são decisões que se distinguem 

das de nível tático, ou operacional e envolvem a participação direta dos escalões superiores da 

empresa” (GRACIOSO, 1996, p. 22). Aqui, ao trazer para o universo da indústria fonográfica, 

são ações arquitetadas pelo artista e sua equipe para a manutenção de seu fandom.  

É fato que a música tem o poder de provocar sensações inexplicáveis, estimulando a 

imaginação, a criatividade, a memória e cria êxtase aos seus ouvintes (GUERRA, 2013, p. 32). 

Guerra discorre que a música, acima de tudo, tem o poder de provocar associações 

 
como uma ponte mágica, longa o bastante para conectar territórios bem distantes entre 
si, a música é capaz de dar sentido aos mais diversos tipos de laços, mesmo aqueles 
tidos como impossíveis ou improváveis [...] laços que criam e reforçam associações 
entre consumidores e marcas, numa relação de troca que gera valor verdadeiro para 
ambas as partes (GUERRA, 2013, p. 32). 
 
 

Com a monetização da música e o surgimento da indústria musical e sua evolução, os 

ídolos ultrapassaram as barreiras da arte em seu estado apenas de apreciação e se tornaram 

marcas a serem ferozmente consumidas por seus fãs e admiradores. Sendo assim, Guerra vai 

além: 

 
nas últimas décadas as empresas gastaram milhões de dólares em como suas marcas 
são visualizadas no mercado, mas quase nada em como elas soam. Mas os novos 
tempos apontam para novas direções. Estamos diante de, talvez, o último campo 
inexplorado do marketing, o Music Branding. As marcas cada vez mais se dão conta 
que são construídas não em fábricas, mas nas mentes de seus consumidores. E não 
existe canal de comunicação mais eficaz para atingir a intimidade das pessoas do que 
a música. Assim, planejar Music Branding é usar música para ajudar uma marca a 
transparecer e construir valores como confiança, fidelidade, paixão, segurança e 
noções de pertencimento com seu público (GUERRA, 2013, p. 33). 
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Artistas musicais, especialmente do gênero pop, tendem a ter a ambição de crescer mais 

a cada trabalho lançado e finalmente atingir o status de grande ídolo da música. Em paralelo ao 

crescimento de seu nome, elevam-se o número de decisões importantes que precisam ser 

tomadas e efetivadas em sua rotina e em longo prazo. Portanto, 

 
nesse cenário, o Music Branding aparece como uma nova dimensão na abordagem da 
música no marketing, de modo que o conteúdo sonoro deixa de ser tratado como um 
mero complemento para uma peça publicitária para ser encarado como uma mídia em 
si dentro do departamento de marketing das empresas. A diferença reside exatamente 
na abordagem, agora global e estratégica, com a qual as marcas passam a trabalhar a 
música: não mais como um suporte para outras formas de comunicação, e sim como 
um canal autônomo de comunicação (GUERRA, 2013, p. 33). 
 

O ídolo, assim como qualquer outra marca, deve estar em constante alerta em relação à 

concorrência. Um novo artista em ascensão ou alguém que está com a carreira sólida e fazendo 

do topo das paradas a sua morada, pode ser encarado como real ou potencial adversário que 

precisa ser derrotado. Com o auxílio do plano estratégico, o ídolo poderá prevenir-se nas 

mudanças que ocorrem no mercado, tendo essa vantagem sobre seus antagonistas e podendo 

elaborar estratégias adequadas em tempo para essa competição, o que poderá lhe garantir um 

enorme êxito (GRACIOSO, 1996, p. 25). 

Contudo, atualmente vive-se um tempo diferente nas relações de consumo: 

 
A época onde podíamos alcançar a totalidade dos consumidores anunciando em dois 
ou três canais abertos de TV passou. Atualmente as pessoas possuem muito mais 
controle sobre o que querem ver e ouvir, na hora em que desejarem. Sem falar que 
andam cansadas de tanta publicidade fria e crua. Vivemos a era do “marketing das 
sensações”, em que os consumidores compram com todos os sentidos, não procurando 
apenas produtos e sim experiências relevantes para suas vidas cada vez mais 
aceleradas, dinâmicas e conectadas. E, assim, o marketing de hoje trabalha para criar 
marcas irresistíveis, coerentes com o estilo de vida de seu público-alvo e capazes de 
converter seus consumidores em fãs (GUERRA, 2013, p. 32). 
 
 
 

Assim, “planejar Music Branding é usar música para ajudar uma marca a transparecer e 

construir valores como confiança, fidelidade, paixão, segurança e noções de pertencimento com 

seu público” (GUERRA, 2013, p. 33). 

O fã da indústria musical, também entendido aqui como consumidor ativo, movimenta 

o mercado de consumo. Não importa o preço, o fã quer ter qualquer produto licenciado por seu 

ídolo – o valor soa menos relevante do que a questão afetiva. Além de ser um consumidor feroz 

de conteúdo de mídias alternativas e corporativas, o fã precisa saber de cada detalhe para então 
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sentir-se parte daquilo. O consumo faz com que ele tenha informação, o que, gradualmente, lhe 

torna uma autoridade quando o assunto for o ícone de idolatria.  

É interessante observar, portanto, como a indústria passou a se desenvolver a partir do 

culto às marcas. Atkin (2007), em sua obra, discorre acerca da fascinação de muitas pessoas 

para com certas marcas, relacionando tal comportamento aos cultos religiosos. O autor 

questiona:  

 
Por que os membros das seitas sacrificam dinheiro, tempo, às vezes o emprego, bem 
como o respeito dos seus pares e mesmo da família para se devotarem a uma 
organização duramente criticada? O que torna alguém irracionalmente comprometido 
com uma marca? (ATKIN, 2007, p. 16). 

  

Para discorrer acerca do comprometimento com as marcas, o autor definiu em termos o 

conceito de culto e seita, para que então a compreensão deste fenômeno comportamental 

passasse a fazer sentido. Sendo assim, “o culto consiste normalmente num grupo que abraça 

ideias novas ou fundamentalmente diferentes. Sua ideologia difere de modo significativo das 

crenças prevalecentes da cultura que o rodeia. É, portanto, progressivo” (ATKIN, 2007, p. 18). 

Já a seita, busca retornar aos fundamentos da religião estabelecida, o que a torna retrógrada 

(2007, p. 18). Atkin (2007) propõe que a relação entre o progressivo e o retrógrado pode ser 

compreendida como o marco entre a busca pela evolução, transformação e o conservadorismo.  

O conceito de culto, quando aplicado na indústria como um todo, pode ser 

compreendido como fidelidade ou até mesmo fascínio, o qual possui ideologias próprias e um 

comportamento bem definido com continuidade. Ao considerar um ídolo da indústria musical 

como marca, pode-se afirmar que para esse consumidor específico, a marca torna-se um estilo 

de vida: uma extensão de si. O fã é um ser apaixonado que conhece todas as nuances da figura 

pública, idolatra-a, desfruta de devoção exclusiva e a defende frente aos haters45 (ATKIN, 

2007, p. 19). 

Mediante tal devoção e, consequentemente, de um espírito defensor por parte do fã, 

pode-se citar um episódio46 ocorrido em janeiro de 2017 com a cantora Taylor Swift. Durante 

a Marcha das Mulheres nos Estados Unidos, com a finalidade de protestar contra a eleição do 

atual presidente do país, Donald Trump, a artista tweetou em seu perfil a frase “Muito amor, 

                                                
45 Ao contrário de fãs, em tradução livre, compreende-se como haters, odiadores ou anti-fãs. 
46 Fãs defendem críticas direcionadas à cantora Taylor Swift após seu tweet em relação à Marcha das Mulheres 

nos Estados Unidos. Disponível em: <http://www.papelpop.com/2017/01/apos-criticas-taylor-swift-e-
defendida-pelos-fas-por-nao-ter-ido-womens-march/>. Acesso em: 17 jan. 2017. 
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orgulho e respeito por essas mulheres que marcharam. Estou orgulhosa de ser uma mulher 

hoje e todos os dias” (tradução nossa)47. 

Porém, o tweet48 intrigou muitos usuários que, descontentes com o manifesto que 

se limitou a tal comentário nas redes sociais, atacaram com afirmações e questionamento: 

“Esse é um oportunismo nojento. Melhore” (tradução nossa) ou “Você quebrou a perna 

ou algo assim? Por que você não foi à marcha?” (tradução nossa). Diante de tantos ataques 

e frases negativas direcionadas à cantora, os fãs logo se encarregaram de rebater os 

ataques. Muitos deles reclamaram da perseguição para com a cantora, afirmando “Taylor 

não fala: tem ódio; Taylor fala: tem ódio; deem um tempo para a garota” (tradução nossa). 

Percebe-se, neste caso (ANEXO G), o ato de defesa dos fãs, derivada da devoção ao ídolo 

mediante os haters, mencionada por Atkin (2007). 

Atkin (2007, p. 22) explica que a indústria, em geral, utiliza desses conceitos, com base 

no fanatismo religioso, para gerar lucro e engajamento. Porém, esse fato não torna as empresas 

antiéticas, mas sim, considera-se apenas uma forma de disseminar a mensagem de que ser parte 

da sua marca significa participar de algo especial, assim como na Cultura Participativa. 

 

3.4 The A(dvertising) Team: A música como plataforma 

 

A publicidade e músicas sempre estiveram de mãos dadas. Desde a utilização de jingles 

como protagonistas de campanhas até artistas serem garotos-propagada, a música mostrou-se 

uma poderosa artimanha para prender a atenção do público para a mensagem anunciada. Em 

matéria, a revista eletrônica Meio e Mensagem49 aponta que o momento atual é o da conexão e 

proximidade, no qual artistas, enquanto ídolos, dialogam diretamente com os consumidores e, 

através desse discurso direto e simples, vendem produtos de diversas marcas.  

Em relação ao mercado publicitário, no processo de construção ou manutenção de uma 

marca ou produto, torna-se fator fundamental para o êxito de qualquer estratégia identificar e 

apreender as necessidades e perfis do público-alvo. Sendo assim,  

 
por que é tão importante conhecermos e definirmos o público alvo que se deseja 
atingir em uma campanha publicitária? A primeira coisa a ser definida em uma 

                                                
47 No original: “So much love, pride, and respect for those who marched. I'm proud to be a woman today, 

and every day. #WomensMarch”. 
48 Tweet original publicado pela cantora. Disponível em: 

<https://twitter.com/taylorswift13/status/822929499851526146>. Acesso em: 15 jun. de 2017. 
49 Notícia sobre música como plataforma, lida a partir do portal Meio e Mensagem. Disponível em: 

<http://www.maximidia.com.br/cobertura-2017/2017/10/02/musica-como-plataforma/>.. Acesso em: 18 out. 
2017 
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campanha publicitária é quem é este público alvo, porque por mais poderosa que seja, 
nenhuma campanha publicitária conseguirá atingir todos os públicos e satisfazer todas 
as suas necessidades e desejos, pois as atitudes de compra dos consumidores variam 
consideravelmente (HAAS; KLEINIBING; MARJANAHENZEL, 2010, p. 2). 
 

Diante do excesso de informações e das relações permeadas pelas interações sociais, 

para segmentar um novo produto ou reposicionar uma marca, tornou-se indispensável 

compreender o público-alvo como um elemento mutável e não estático. 

Na maioria das situações, os artistas são cuidadosamente selecionados para que o seu 

posicionamento vá ao encontro da imagem que o produto ou marca deseja transmitir ao público. 

Essa combinação deverá ser perfeita, para que o público compre o que lhe foi anunciado e haja 

engajamento de forma positiva, pois, caso haja uma antítese, a resposta do público pode não 

ser a desejada (GRACIOSO, 1996, p. 47).  

É o caso da rapper brasileira Karol Conka. Feminista, jovem e apoiadora da diversidade, 

a artista está presente em inúmeras campanhas publicitárias, como por exemplo para a empresa 

Net, em que adaptou seu hit Farofei para o jingle Multitelei. Ou em sua linha de produtos 

cosméticos para a marca Avon, na qual a premissa é ser prática e alegre, associando sua imagem 

à mulher moderna e empoderada. A cantora, ainda, está presente na trilha sonora da abertura 

da atual temporada da novela Malhação, intitulada Viva a Diversidade. Todas essas marcas 

abrem um diálogo que vai ao encontro da artista. 

Um outro exemplo de ação publicitária brasileira que envolve artistas pop é a 

participação do cantor Luan Santana na campanha promovida pelo chocolate Snickers em 

setembro de 2017. Inicialmente, o cantor publicou em suas redes sociais que, inspirado pelo 

Rock In Rio, mudaria seu gênero musical de sertanejo para o heavy metal, seu suposto estilo 

preferido. A ação gerou uma enorme controvérsia entre seus fãs e o público metaleiro, o que 

acarretou em uma grande movimentação nas redes sociais.  

Um dia após, Luan revelou por meio de um vídeo publicado em seu Instagram, com 

uma barra de Snickers na mão, que estava apenas “perdidão” pela fome e que não abandonaria 

as músicas românticas, revelando que tudo não passava de uma ação publicitária. A estratégia 

se relaciona com o novo conceito das embalagens do Snickers, que trazem impressos 31 estados 

de humor como: “irritado”, “confuso”, “reclamão”, “tenso”, “lesado” e “perdidão”.  

A ação mostrou os dois lados da história. De um lado, alguns fãs acreditaram na 

brincadeira e mesmo após a revelação continuaram idolatrando o protagonista da campanha, 

enviando mensagens como: “Que bom que era só fome amor, mas mesmo se fosse sério eu 

continuaria te amando mesmo assim” (@tattyreiiss, 2017), ou ainda em tom de brincadeira: 
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“Graças a Deus ele ouviu minhas orações” (@emmy_santosbispo, 2017) (ANEXO H). Alguns 

até elogiavam o sucesso da campanha, catalogando-a como a “melhor propaganda” 

(@deboraasouza21) (ANEXO I). 

Por outro lado, o endosso de uma persona famosa às vezes pode se tornar uma 

armadilha, uma vez que outros consumidores – que talvez possam ser denominados também 

como anti-fãs – também deixaram sua marca na publicação, como: “Nós do heavy metal 

agradecemos” (@rafaelnonato._) (ANEXO J). Outros que desacreditam a propaganda: 

“empresário falou no ouvidinho dele e tudo voltou ao normal” (@deiza_roseno_todero) 

(ANEXO K). Ou, na perspectiva desta pesquisa, a pior das hipóteses, que é frustrar o fã como 

pode ser observado através do comentário a seguir: “Ridículo, sua função é tombar o fandom. 

Para com isso. Te vivo50, cantor” (@analuisasfp) (ANEXO L). 

 

3.5 Bad Blood against Swish Swish: mídia alternativa versus mídia corporativa 

 
A popularização dos meios de produção mudou tudo, e uma nova proposição passa a 

permitir e valorizar o engajamento das audiências (JENKINS; GREEN; FORD, 2014). Para os 

autores, atualmente e dentro dessa lógica, as pessoas não se limitam ao simples papel de 

consumidor. Elas discutem, reagem, espalham seus interesses e críticas pelas diferentes 

modalidades de mídia pois querem ser ouvidas, atendidas e recompensadas. 

 Com essa mudança de paradigma na mídia, os grandes conglomerados comunicacionais 

se viram diante de uma nova batalha. A concorrência não está apenas entre eles – cada vez mais 

o espectador/consumidor também dita as regras ou, pelo menos, tem aparatos que o permitem 

expressar sua vontade.  

Dessa maneira, perante a nova onda de produção e circulação de conteúdo nos meios de 

comunicação social e digital, pode-se compreender que “a cultura participativa realiza um 

movimento de baixo para cima” (MURTA, 2015, p. 10). A força de produção e apropriação 

gerada pela parcela de fãs entusiastas, que são os consumidores mais engajados, gera uma 

circulação de conteúdo ainda maior nessa cultura ligada em rede, só que agora de um ponto de 

vista particular: o dos próprios fãs. 

Discute-se aqui o conceito de mídia alternativa, que é entendida como as práticas de 

produção e circulação de conteúdos impulsionadas pelos fãs (MURTA, 2015, p. 5). Diretriz 

que contrapõe ao modelo de distribuição e circulação de conteúdo da canonizada “mídia 

                                                
50 A expressão “Te vivo” utilizada pela fã decepcionada faz alusão a música intitulada com a mesma expressão.  
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corporativa”, praticada pelos meios de comunicação de massa (MURTA, 2015, p. 8). Por mídia 

corporativa, entende-se, também, as marcas e os artistas, com seus discursos e canais oficiais. 

Ao ganhar voz e visibilidade, os fãs se sentem parte integrada da vida e carreira do ídolo. 

Sendo assim, a partir da mídia alternativa, faz-se possível a criação de novos canais 

comunicacionais com os ídolos e entre os próprios aficionados. Consequentemente, tais 

interações podem influenciar em decisões, comportamentos ou produções do artista, o que gera 

mais visibilidade ou até mesmo crises na carreira do mesmo. Tal fato se difere da mídia 

corporativa segmentada, na qual as produções são controladas e geridas pela própria marca. 

Jenkins (2009), ao analisar as práticas das mídias corporativas, chama atenção para as práticas 

proibicionistas das mídias, que, com certo conservadorismo, buscam manter controle e 

segurança acerca do conteúdo que circula sobre a marca. 

Quando se trata de posturas proibicionistas em relação ao universo da indústria 

fonográfica, pode-se remeter novamente ao exemplo da marca da cantora Taylor Swift. Seu 

departamento de marketing conta com uma área de controle de conteúdo disponibilizado na 

internet. O perfil nas redes sociais intitulado Taylor Nation51 tem como função controlar 

conteúdos divulgados sobre a marca. Postagens disponibilizadas de forma clandestina na rede, 

de álbuns e shows, são solicitados pela página a serem removidos imediatamente. A divulgação 

da cantora fica por conta da marca, enquanto a equipe de marketing protege a artista de certos 

inconvenientes que possam vir a acontecer. Pode-se exemplificar tais ações através de uma 

intervenção feita pelo perfil oficial, em que um fã disponibilizou músicas da cantora de forma 

clandestina e o Taylor Nation solicitou que parasse com a ação, além de repreender a atitude 

(ANEXO M).  

A mídia corporativa, embora seja mais segura por ser um meio controlável, causa certo 

distanciamento da artista em relação ao seu público (JENKINS, 2009). Por outro lado, algumas 

marcas já começam a se apropriar do conteúdo dos fãs para fazer circular conteúdos autorizados 

e oficiais feitos em cooperação com o público. Ao se tornarem figuras públicas, os artistas da 

indústria fonográfica trabalham de forma intensa com seu público-alvo. Por isso, “os produtores 

comerciais têm cada vez mais integrado ‘convites’ para engajar os fãs no processo de produção 

                                                
51 Taylor Nation consiste em uma organização da equipe de gerenciamento de marca da cantora Taylor Swift, 

presentes nas redes sociais Twitter, Instagram e Facebook. Tem como objetivo monitorar o nome da artista 
online. Caso o mesmo esteja associado a postagens que denigrem ou prejudiquem a carreira de Swift, tais 
como vazamentos de músicas, por exemplo, a equipe solicita ao dono do post que o apague, e se por ventura o 
mesmo não o faça, a equipe deleta o post em questão. Disponível em: <https://twitter.com/taylornation13>. 
Acesso em: 15 jun. de 2017 
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e também criação de paratextos digitais precisamente para engajar os fãs52” (JENKINS, 2013, 

p. 344, tradução nossa).  

 Ao tratar de marcas que usufruem da mídia alternativa como forma de divulgação de 

sua imagem e produtos, pode-se citar a banda de pop rock canadense, Simple Plan. O videoclipe 

da música This Song Saved My Life53 contou com a colaboração de fãs do mundo todo. A 

participação se deu por meio do envio de vídeos para a banda, gravados em celulares, 

encenando partes da letra, escritas ou cantadas. O produto final foi destinado aos fãs como uma 

forma de homenagem aos mesmos. A música tinha o intuito de servir como suporte emocional 

aos anseios e medos da juventude. Devido à participação dos espectadores, o compartilhamento 

orgânico do vídeo obteve um resultado satisfatório, e atualmente registra mais de 3 milhões de 

visualizações no canal oficial da banda no YouTube. Consequentemente, ao convidar o público 

para participar, a banda mostrou-se acessível e próxima dos fãs, mantendo ou aumentando, 

ainda mais, o vínculo com eles.  

Ainda sobre o conceito de mídia cooperativista e proibicionista, Murta (2015) discorre 

acerca da mudança de paradigma por um modelo mais participativo: 

 
Neste cenário, no qual os fãs, por meio de suas produções e apropriações em relação 
a determinado produto cultural ganham cada vez mais espaço em redes sociais e 
comunidades, segundo Jenkins (2008, p. 184), as indústrias midiáticas se dividem 
entre posturas proibicionistas e cooperativas. O primeiro grupo seria representado por 
empresas que buscam reafirmar sua legitimidade econômica e criativa ao perseguir 
fãs que criam produtos derivados de sua propriedade intelectual. Já o grupo das 
empresas cooperativistas considera os fãs potenciais colaboradores, não somente na 
produção de conteúdo, mas também como “intermediários alternativos”, ajudando na 
circulação de seus produtos (MURTA, 2015, p. 10). 
 

Enquanto as marcas com posturas proibicionistas e conservadoras enxergam os fãs 

apenas como consumidores passivos de seus produtos, as marcas com posturas cooperativistas 

fazem desse fã um potencial produtor e disseminador de conteúdo, divulgando de maneira 

voluntária seu produto para outras pessoas além de fãs já consolidados. Tal movimentação em 

rede pode gerar tanto repercussões positivas quanto negativas em ambos os casos. Se por um 

lado a marca poderá ser vista com uma imagem arrogante e pouco flexível, o público também 

crê que a organização da mesma é bem construída e eficiente.  

                                                
52 No original: “Commercial producers have increasingly integrated "invitations" to fan engagement into their 

production and also created digital paratexts precisely to grude fan engagement.”. 
53 Videoclipe da banda Simple Plan produzido com a colaboração dos fãs. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=VrTNXF741fE>. Acesso em: 3 de ago. 2017. 
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Portanto, nessa perspectiva, é possível entender que o engajamento não se dá “somente 

do lado do receptor, mas envolveria as práticas midiáticas como um todo [...]. Seu sentido se 

assemelha então, a determinados ‘vínculos’ que, muitas vezes, são fabricados ou construídos” 

(GROHMANN, 2017, p. 6). Desse modo, vale ressaltar que, apesar do uso da mídia alternativa, 

a estratégia de divulgação do produto audiovisual oficial não deu, no caso do videoclipe citado, 

liberdade de criação ao fã, uma vez que instruções foram previamente fornecidas: câmera 

posicionada na horizontal, versos da música escritos em papel, entre outros. A edição e a seleção 

das cenas também foram feitas pelo canal oficial, limitando, assim, a participação e cooperação 

dos fãs. 

 

3.6 Power and control: O poder nas mãos dos fãs 

 

Em relação a esse papel exercido pelo fã no diálogo com o ídolo, Mazetti (2009) defende 

que o consumidor, ainda que inserido nesse cenário de participação, atua em uma área limitada 

e que “cada espaço aberto à participação do consumidor é milimetricamente racionalizado e 

ostensivamente vigiado” (MAZETTI, 2009, p. 6). Ou seja, na perspectiva de Mazetti (2009), a 

decisão final de um artista, apesar de parecer influenciada pelo fã, na verdade já foi pré-

estabelecida anteriormente, por meio de uma ação estratégica que visa trabalhar positivamente 

a imagem do artista. 

Em contrapartida, pode-se citar o caso da cantora brasileira Anitta, que criou uma 

campanha no Twitter em 2016, na qual os fãs deveriam usar a hashtag #Bang, acompanhada 

do estado desejado para a estreia de seu novo videoclipe. Entretanto, o blogueiro Cid, do site 

Não Salvo, criou um mutirão para que o estado vencedor fosse o Acre, saindo, assim, do eixo 

São Paulo/Rio de Janeiro, que são, geralmente, onde os artistas mais focam para fazer suas 

divulgações e shows. 

A brincadeira ganhou força e a hashtag #BangAC entrou para os TrendingTopics mais 

comentados do mundo no Twitter, o que fez com que muitas pessoas acreditassem que a cantora 

realmente realizaria sua promoção em território acreano. No entanto, perfis falsos na rede social 

começaram a usar a hashtag em favor de outro estado, o que causou certa desconfiança no 

blogueiro. Ao fim da promoção, Anitta revelou que o estado vencedor era o Rio de Janeiro, sua 

cidade natal, e que votos feitos com perfis falsos não eram válidos. 

O resultado da promoção causou polêmicas e questionamentos, além de uma discussão 

entre o blogueiro e a cantora via Twitter. A troca de mensagens virou notícia em vários portais 

brasileiros como BuzzFeed, Catraca Livre e Veja São Paulo. 
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A partir desse caso, compreende-se que com o uso das novas mídias, o fã tem uma maior 

participação nas decisões de seu ídolo, podendo, muitas vezes, influenciar no resultado final de 

algo que já estava pré-estabelecido em um momento anterior. Dessa forma, apesar de o artista 

e sua equipe acreditarem possuir controle sobre o que o fã cria ou fala, podem, muitas vezes, 

se surpreender com o poder que o consumidor pode exercer sobre a marca. Portanto, conclui-

se “que os papéis dos fãs reconfiguram o modo como os conteúdos circulam em redes e outras 

mídias” (MURTA, 2015, p. 7). 

A indústria fonográfica acompanha esse cenário, altera e reconfigura suas práticas de 

acordo com as transformações de cada época. Consequentemente, para criar estratégias e ações 

direcionadas para o público, leva-se em conta padrões de identidade, valores, questões culturais, 

códigos morais e comportamentais e, principalmente, as fugazes e fluidas formas de 

comunicação. O advento da tecnologia e o encurtamento das distâncias, propiciado pela internet 

e pelas as redes sociais, tornaram o imediatismo protagonista do cotidiano (RECUERO, 2009). 

Nessa rapidez, naturalmente, o posicionamento do ídolo perante os fãs e as novas mídias tornam 

mutáveis as formas de produzir ou divulgar música. 

 No ambiente conectado, outro sentimento que movimenta o fã é a frustração. As marcas 

precisam estar cientes do poder nas mãos dos fãs e de que um passo em falso pode ser nunca 

esquecido. A exemplo disso, a cantora pop Lady Gaga gerou insatisfação aos seus fãs 

brasileiros.  

 Escalada para ser a atração principal do palco Mundo no evento Rock in Rio (RiR), em 

2017, a cantora cancelou sua participação no festival 24 horas antes, alegando fortes dores 

devido ao quadro crônico, já conhecido pelos fãs, de fibromialgia. Sua performance foi 

substituída pela banda americana Maroon 5, o que deixou muitos fãs da artista desapontados e 

revoltados.  

A artista se pronunciou nas redes sociais por meio da publicação de uma foto de seu 

braço enquanto era medicada, acompanhada de uma legenda sobre o ocorrido:  

 
Brasil, estou devastada porque não estou bem o suficiente para ir ao Rock in Rio. Eu 
faria qualquer coisa por vocês, mas eu tenho que cuidar do meu corpo agora. Peço pela 
sua bondade e compreensão, e prometo que vou voltar e cantar para vocês em breve. 
Me desculpem e eu amo muito vocês (@LADYGAGA, 2017, tradução nossa)54.  

 

                                                
54 Do original: “Brazil, I'm devastated that I'm not well enough to come to Rock In Rio. I would do anything 4 u 

but I have to take care of my body right now. I ask for your grace and understanding, and promise that I will 
come back and perform for you soon. I'm so sorry, and I love you so much”. Disponível em: 
<https://www.instagram.com/p/BZCB3XIArnF/>. Acesso em: 21 de set. 2017. 
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No entanto, o cancelamento gerou muitos comentários negativos por parte dos fãs. Ao 

saberem da notícia, muitos dos que aguardavam a chegada da popstar na porta do hotel em que 

ela se hospedaria, no Rio de Janeiro, se desesperaram com a notícia55. As manifestações 

também tomaram conta da internet, onde internautas expressaram sua revolta e decepção em 

relação ao ocorrido. Muitos trolls também aproveitaram para produzir memes a respeito do 

cancelamento.  

Na mesma postagem feita no Instagram, em que a cantora justifica sua ausência, foi 

possível observar, por meio de um monitoramento, que fãs ressentidos ainda respondiam, 

semanas após o ocorrido, com comentários irônicos e raivosos sobre a ausência da cantora 

(ANEXO N).  

A frustração causada pela ausência de Lady Gaga no festival não será esquecida por 

seus fãs tão cedo e poderá acarretar em uma queda na popularidade da cantora. Por outro lado, 

como uma espécie de redenção, alguns fãs esperam que a artista compareça ao evento em 2019, 

quando o Rock In Rio acontecerá novamente em solo brasileiro, o que eleva ainda mais a 

expectativa do fã. A lacuna deixada em branco pela artista pop nos corações de seus Little 

Monsters pode ser decisiva para o futuro da marca. 

 

3.7 Dei meu tiro certo em você: Novas experiências à venda 

 
Uma experiência que sempre foi muito aguardada por qualquer fã é a possibilidade de 

encontrar, pessoalmente, o seu ídolo. Essa prática, apesar de anteceder o apogeu das novas 

mídias, já movimentava de forma tímida o mercado, uma vez que “a experiência vendida ao fã 

por uma marca-artista já se mostrava poderosa” (PETRONILHO, 2016, p. 6).  

Antes, os shows, promoções e festas de backstage eram praticamente a única 

possibilidade de contato físico entre fãs e artistas. “Eram, todavia, experiências limitadas, que 

não alcançavam, com exceção dos shows, grande parcela dos consumidores, mostrando-se mais 

como obra do acaso (ou do destino) do que consumo” (PETRONILHO, 2016, p. 6). Petronilho 

(2016) afirma que, nos dias de hoje, a venda de experiências, como cruzeiros temáticos, por 

exemplo, é constantemente moldada de acordo com o público do artista, e se faz muito 

lucrativa. 

                                                
55 Modo como os fãs da cantora se denominam. O apelido surgiu do título de uma edição de relançamento do 

álbum Fame, em que a versão deluxe foi intitulada The Fame Monster. Isso rendeu a Lady Gaga o apelido 
carinhoso de Mother Monster.	
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Segundo Petronilho (2016), atualmente uma das experiências de consumo voltadas para 

o fã mais eficaz é o cruzeiro com o artista, especialmente a partir da perspectiva do lucro e da 

comercialização de interações únicas. Ingressos são vendidos meses antes de ocorrerem e se 

esgotam em questão de minutos – às vezes, até segundos. Um exemplo muito expressivo para 

citar tal ação é a banda norte-americana Backstreet Boys. Sucesso nos anos 90, a boyband 

realiza, desde 2010, cruzeiros anuais com shows exclusivos e diversos eventos a um número 

limitado de fãs. De acordo com o site oficial do cruzeiro56, a turnê de 2016 teve as vendas 

esgotadas e com lista de espera quarenta e sete semanas antes do evento, o que mostra a força 

deste mercado. (PETRONILHO, 2016, p. 10), 

Sobre a experiência, Petronilho (2016) enfatiza que, 

 
no cruise, a percepção, que se sustenta quando de volta ao mundo real, de que a 
distância entre consumidor-fã e marca-artista não passa de ilusão, parece se confirmar, 
uma vez que aquele consumidor-fã acaba de vivenciar uma experiência que a ele 
forneceu contato direto e por vezes íntimo com aquela(s) figura(s) que, através da 
mídia tradicional, e quando da venda de produtos focada em faixas musicais, parecia-
lhe inalcançável(is) (PETRONILHO, 2016, p. 13).  
 

A experiência vivenciada naqueles dias mágicos modifica a percepção do fã sobre o 

ídolo e sua relação. Assim, a impensável proximidade entre admirador e admirado estende-se 

ao que a autora denomina de “volta ao mundo real”.  

Apesar do fanatismo por artistas estar associado à adolescência e juventude, os dados 

da empresa Rose Tours, fornecidos por Michelle Moore, integrante da equipe responsável pelos 

cruzeiros dos Backstreet Boys e outros artistas, demonstram que seu público consumidor, em 

sua maioria, está na faixa etária acima de 30 anos (PETRONILHO, 2016, p. 11). Com isso, 

conclui-se que, por se tratar de um grupo que surgiu e obteve seu ápice de sucesso nos anos 90, 

seus fãs, então adolescentes, envelheceram junto aos integrantes. Nos dias atuais, desse modo, 

constituem seus maiores consumidores, fazendo com que este mercado cresça cada vez mais 

(PETRONILHO, 2016, p. 13). Acerca deste âmbito de mercado, Petronilho (2016) afirma que:  

 
Ainda que tenha seu estereótipo estruturado sobre a imagem de adolescentes 
enlouquecidos, com camisetas da marca-banda e faixas na cabeça, um segundo olhar 
acerca do cenário atual da indústria musical parece-nos indicar que o envelhecimento 
do consumidor-fã contribui para o crescimento deste que parece ser o novo carro chefe 
dentre os produtos das bandas-marcas: a experiência (PETRONILHO, 2016, p. 13).  

 

                                                
56 Informações sobre o cruzeiro presentes no site oficial de reservas. Disponível em: 

<https://www.reservations.rosetours.com/Booking/Reservation/Start?tripID=2855>. Acesso em: 1 jun. 2017. 
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Ou seja, a marcas atreladas às estratégias publicitárias estão sempre em busca de novos 

meios de vendas de produtos, e usufruir as nuances da experiência se mostra cada vez mais 

assertiva. 

Não sendo uma experiência única de cruzeiros, inúmeros artistas comercializam outras 

formas de experiência de consumo. O astro canadense Justin Bieber57, em sua passagem com a 

Believe Tour pelo Brasil, em 2013, abriu uma vendagem de pacotes meet and greet por 

US$1.275 (R$2.883), que dava direito a uma foto em grupo com o artista, entrada para a pista 

premium e alguns brindes, como mochilas e pôsteres. 

Além das experiências presenciais, um ídolo também utiliza as novas mídias e 

ambientes online para o próprio benefício, a fim de promover estabilidade e gerenciamento da 

carreira. Por meio de mensagens, postagens e transmissões ao vivo, o artista instiga seu público 

a continuar acompanhando e apoiando-o, sob quaisquer circunstâncias: seja no lançamento de 

um novo trabalho ou em ações para estimular o voto de alguma premiação.  

Essas práticas são artifícios utilizados pela marca com a finalidade de manter o ídolo 

sempre em ascensão, e funciona como uma forma de transmitir aos fãs mais engajados a 

sensação de que são especiais e únicos (SOARES, 2015, p. 155). 

O messenger58 do cantor brasileiro Luan Santana pode ser exemplificado como um meio 

de interação e engajamento do artista para os fãs, através do qual o diálogo entre os sujeitos 

caracteriza-se por uma linguagem informal, intimista e persuasiva. Por meio de uma observação 

participante, foi possível observar que o fã, ao enviar uma mensagem qualquer ao perfil do 

artista, é surpreendido com o retorno de uma resposta iniciada com sinal de cumprimento 

acompanhada pelo seu nome, que dá a ilusão de afeto e reconhecimento ao receptor.  

Como sequência à mensagem de boas-vindas ao messenger do cantor sertanejo, o fã 

recebe mensagens semanais que sustentam e mantêm aquecido o relacionamento. E, ainda, 

instigam mais a sensação de ser único e privilegiado, mediante mensagens como: “É verdade 

que você é a fã número 1?”, “Já provou pra todo mundo que você é a melhor de todas as fãs?”, 

“O Luan Santana precisa de você!”, “Conta pra gente, quem você sente por perto, MESMO 

SEM ESTAR”. Usualmente, tais comunicações são acompanhadas por links de vídeos ou 

premiações, até mesmo itens da loja de presentes (ANEXO O).    

                                                
57 Notícia que revela os dados da Believe Tour pelo Brasil. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/musica/noticia/2013/07/justin-bieber-vende-encontro-e-foto-com-fa-no-brasil-por-r-28-
mil.html>. Acesso em: 02 abr. 2017.  

58 Serviço de mensagens instantâneas integrado com o recurso de bate-papo do Facebook, em uma aplicação de 
software. 
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Tal ação causa a alusão de proximidade e pessoalidade entre fã e artista, o que suscita 

uma associação à ideia de convívio, gerenciando, de forma aparentemente espontânea, atitudes 

por parte do fã para o alcance de metas, entre elas o aumento de visualizações de vídeos na 

plataforma YouTube ou votações para premiações que o artista seja indicado. A estratégia 

mencionada acima ilustra, também, a categoria “ação de marketing”, que será detalhada na 

análise apresentada no terceiro capítulo.  

 

3.8 Give me baby one more hit: Hits e mercados de nicho 

 

Muito se tem discutido sobre os caminhos que a indústria fonográfica tomou nos últimos 

anos, sobretudo a partir da mudança de paradigma da mídia, já discutida. Em relação ao 

reconhecimento de público, pode-se afirmar que o poder dos meios de comunicação é evidente 

na construção de um ídolo musical. A indústria fonográfica utiliza fórmulas pré-estabelecidas. 

Ou seja, através de agenciamento, faz com que uma pessoa comum atinja o status de grande 

estrela, e, dependendo do talento e principalmente o carisma, roube para si toda a luz dos 

holofotes (ANDERSON, 2004, p. 23). 

A partir daí, há uma exploração dos atributos do artista. Um ídolo musical deve manter 

a excelência de esgotar seus álbuns, caso contrário, seu trabalho não terá lugar nas prateleiras 

(ANDERSON, 2004, p. 29). Tratando-se de um artista internacional, espera-se que seus álbuns 

lançados atinjam o topo dos mais vendidos, que a venda de ingressos de seus espetáculos esgote 

em questão de minutos e que qualquer produto que tenha seu nome estampado não seja apenas 

um item de consumo, mas sim algo de necessidade básica ao fã.  

Imersos em uma cultura predominantemente de massa durante os últimos 80 anos, a 

sociedade ocidental mantém uma tradição de culto aos hits – artistas que dominavam as paradas 

musicais de seus respectivos gêneros, disponibilizados pela grande indústria produtora de 

conteúdos em massa.  Anderson (2004), em sua obra, afirma que “nossa cultura é um grande 

concurso de popularidade. Somos obcecados pelos hits – produzindo-os, consumindo-os, 

falando sobre eles e seguindo sua ascensão e queda” (ANDERSON, 2004, p. 5). 

Porém, com o surgimento de fontes alternativas derivadas da evolução tecnológica e 

comportamental, a supremacia estabelecida por esta cultura vem sofrendo uma queda. Segundo 

Anderson (2004), a internet, com seus meios de distribuição de conteúdo online, a TV à cabo e 

outras fontes de transmissão de conteúdos para nichos específicos de consumidores, facilitaram 

demasiadamente a queda do mercado de hits. “Em suma, embora ainda sejamos obcecados por 

hits, eles hoje não têm a mesma força econômica do passado” (ANDERSON, 2004, p. 5).  
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Tratando-se do fenômeno da internet, é possível explanar sobre tal evolução. Através 

da democratização de novas ferramentas de produção, a internet surgiu como mecanismo para 

troca de informações. O advento de softwares e outros serviços, as ferramentas de produção, 

transformaram o internauta de um simples consumidor passivo para potencial produtor ativo 

(Web 2.0). Hoje, qualquer pessoa pode reproduzir ou compor uma canção, gravá-la, editá-la e 

disponibilizar em plataformas online, como o YouTube e o Spotify. Com sorte, este cantor 

poderá se tornar o novo ídolo do momento, mesmo sem ter tido uma gravadora ou um selo 

musical. Anderson resume com a seguinte frase: “quando as ferramentas de trabalho estão ao 

alcance de todos, todos se tornam produtores” (ANDERSON, 2004, p. 51).  

Além dos fatores digitais, outra questão também influencia na ascensão de marcas 

independentes: o público de nicho. Acerca da formação de públicos segmentados, Petronilho 

(2016) discorre: 

 
À medida que o consumidor, por conta própria, se faz nicho, agrupando-se a outros 
com predileções semelhantes às suas, situando-se em local não físico, mas passível de 
ser encontrado e “frequentado” por pessoa qualquer que se interesse em fazê-lo, 
conversar diretamente com o público-alvo de determinado produto, serviço ou marca 
se mostra muito mais fácil – e barato, já que, em sua grande maioria, as mídias sociais 
são de uso gratuito tanto para consumidores quanto para empresas (PETRONILHO, 
2016, p. 7). 
 

Por anos foi possível observar a ascensão e queda de um hit. De acordo com o pensador 

americano, se antes um produto era um sucesso retumbante, seu êxito se dava devido à 

“escassez” de uma concorrência direta que pudesse ruir o seu reinado, pois os artistas de nicho, 

aqueles que não possuíam visibilidade na mídia (TV e rádio), eram sequer consumidos 

(ANDERSON, 2004, p. 5). Sua previsão mostrou-se assertiva até certo ponto.  

Foi o caso do cantor americano Charlie Puth, que começou seu canal no YouTube 

fazendo covers de artistas pop, o que o fez angariar fãs engajados e gravar dois EPs59 

independentes, The Otto Tunes (2010) e Ego (2013). Foi a movimentação dos fãs que chamou 

atenção da gravadora Atlantic e, consequentemente, o levou a assinar um contrato. Em seu 

álbum de estreia oficial, o cantor foi indicado ao Grammy Awards60 e conquistou um fandom 

ainda mais fiel. Esse cenário permite não somente a possibilidade de criação de novos artistas, 

mas também que se mantenham no mercado aqueles que já possuem alguns anos de estrada. O 

                                                
59 Abreviação de Extended Play, que consiste em uma compilação de músicas, geralmente de 4 a 8, sendo menor 

que um álbum, que possui em sua maioria 10 ou mais músicas.  
60 O Grammy Awards é a maior e mais prestigiada premiação da indústria musical mundial.  
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que se pode observar é: a concorrência aumentou consideravelmente, como previa Anderson 

(2004).  

É a partir de tal panorâmica que se pode, portanto, explanar a teoria da Cauda Longa: 

enquanto a indústria do século passado se limitava no lançamento de hits devido às limitações 

do quesito físico, tais como espaço, vendagem e distribuição (ANDERSON, 2004, p. 37); 

atualmente a indústria do entretenimento foca em um sistema de distribuição mais amplo, uma 

vez que esse não acumula espaço físico e sempre haverá um público destinado para qualquer 

conteúdo comercial disponibilizado (ANDERSON, 2004, p. 37).  

Anderson (2004) afirma:  

 
A teoria da cauda longa pode resumir-se no seguinte: nossa cultura é nossa economia. 
Cada vez mais estão deslocando o foco de um número relativamente pequeno de hits 
(produtos e mercados tradicionais), na cabeça da curva de demanda, para um número 
enorme de nichos na cauda da curva de demanda (ANDERSON, 2004, p. 37). 
 

 É possível ilustrar tal questão comparando a teoria com um dinossauro da raça 

Sauroposeidon proteles. Chega-se a um gráfico no qual o pescoço é o mercado tradicional de 

distribuição e a cauda é definida como os nichos (ANEXO P). Portanto, embora a demanda dos 

nichos seja menor, a mesma é mais ampla (ANDERSON, 2004, p. 37). A partir de tal 

pensamento, Petronilho (2016) discorre acerca das novas vertentes de mercado, partindo para 

o conceito dos nichos e como é feita a interação dentro dos mesmos: 

 
Divididos (e agrupados) em nichos – que, por mais diferentes que sejam, não se 
excluem e não se impedem, visto que o público alvo não mais se apresenta como um 
número fixo de um perfil sócio-demográfico, que expõe apenas um (ou poucos) de 
seus lados, como sua idade, sexo ou nacionalidade; cada consumidor agora são muitos 
– os consumidores encontram hoje nas chamadas novas mídias espaço para se 
mostrarem e, obviamente, serem vistos, sob todas as suas formas, a celebrar suas 
preferências. Para quem com eles deseja se comunicar, uma potencial mina de ouro – 
ou várias (PETRONILHO, 2016, p. 6-7). 
 

O consumidor agora consegue encontrar aqueles produtos que, por falta de espaço e de 

demanda, as lojas físicas não ofereciam. O grande número de itens de nicho disponíveis no 

mercado, mesmo que sejam tão pouco procurados, é o que garante a importante participação no 

lucro das empresas on-line (ANDERSON, 2004, p. 18).  

Com a ascensão da internet e o advento das mídias digitais, o cenário tornou-se outro. 

O universo cibernético tornou possível um artista de nicho atingir uma parcela do público de 

que anteriormente ninguém tinha conhecimento. Esses vários nichos somados fazem 

concorrência com os artistas de hit, e a atenção do público divide-se. Anderson diz: 
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O novo mercado de nichos não está substituindo o tradicional mercado de hits, apenas; 
pela primeira vez, os dois estão dividindo o palco. Durante um século, fomos muito 
seletivos em nossas triagens e só deixávamos passar o que tinha condições de se 
transformar em campeão de venda, para utilizar da maneira mais eficiente possível as 
dispendiosas prateleiras, telas, canais e atenção. Agora, numa nova era de 
consumidores em rede, na qual tudo é digital, a economia da distribuição está 
mudando de forma radical, à medida que a Internet absorve quase tudo, transmutando-
se em loja, teatro e difusora, por uma fração mínima do custo tradicional 
(ANDERSON, 2004, p. 8). 
 

Com isso, a internet liberou os artistas das amarras e restrições de uma gravadora e dos 

percalços até conseguir um contrato com uma. Trouxe a esperança de um dia colher os louros 

da fama e sucesso. 

O mercado, portanto, está repleto de inúmeras possibilidades de escolha para os 

consumidores em rede. E, para não cair no ostracismo, a carreira de um ídolo não pode se basear 

apenas na vendagem de discos. Isso ainda é sim muito relevante, porém, há novos medidores 

de êxito. Novos itens devem estar disponíveis ao seu público-alvo, seja na forma de objetos 

palpáveis ou na forma de experiência do fã. 

Com os novos modos de compartilhar música, em meio às novas plataformas digitais, 

se vê um suposto declínio nas vendas musicais, segundo alguns autores (Lima (2011) e 

Anderson (2004)). Se o ídolo é uma marca, uma mercadoria posta à venda, suas estratégias de 

marketing devem se manter atualizadas com as novas tendências de mercado. Anderson, em 

2004, previa que o maior medidor de sucesso era a vendagem de discos e que o cenário seria 

bem diferente nos próximos anos. Para ilustrar sua afirmação, o autor menciona que “quase 

todos os cinquenta álbuns musicais mais vendidos de todos os tempos foram gravados nas 

décadas de 70 e 80 e nenhum deles é dos últimos cinco anos” (ANDERSON, 2004, p. 5). Ou 

seja, a ascensão do digital, na década de 90 e anos 2000, fez com que a compra do álbum físico 

caísse vertiginosamente.  

Ainda sobre o potencial online, o autor explica que esse sistema de armazenamento 

mundial possibilita o acesso a qualquer conteúdo. Se anteriormente o indivíduo era dependente 

da distribuição em meios de comunicação populares, como o rádio e emissoras de televisão – 

vale lembrar que o conteúdo fornecido era apenas uma pequena parcela mais conhecida, de um 

grande volume de conteúdos disponíveis no mundo (ANDERSON, 2004, p. 147) –, atualmente 

a existência de streamings de músicas, séries e filmes, tais como o iTunes, o Spotify e a Netflix, 

juntamente com outros programas de download como, por exemplo, o BitTorrent, não apenas 

facilitam o acesso à conteúdos fora do spotlight mas também aproximam o indivíduo de outras 

pessoas detentoras de interesses em comum. Portanto, “o principal efeito de toda essa 
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conectividade é o acesso sem limites e sem filtros a cultura e conteúdos de todos os tipos” 

(ANDERSON, 2004, p. 6). 

Outrora as vendas representavam uma motivação para que se prosseguisse a carreira de 

determinado artista. Hoje, no entanto, não apenas esses números são levados em conta, mas 

também a popularidade que o artista possui diante dos novos meios que surgiram neste cenário 

musical. Porém, engana-se quem acha que a situação da indústria fonográfica vai de mal a pior. 

O que acontece, na verdade, é que, com as novas plataformas digitais e a pirataria, ficou mais 

fácil ouvir determinado álbum na internet – o que não significa que os consumidores não 

estejam mais interessados em comprar música.  

Lima disserta que “a nova crise no âmbito das gravadoras, com a redução nos lucros 

gerados diretamente pela venda de álbuns e direitos autorais, não implica em uma redução ou 

crise no consumo de música” (LIMA, 2011, p. 104). Entretanto, segundo o Resumo do Mercado 

Fonográfico no 1º Semestre de 2016, disponibilizado pelo site Pró-Música61, o formato digital 

responde, atualmente, por mais de 70% da receita, em especial o streaming – que obteve um 

aumento de 121% em comparação ao ano anterior, sendo o meio que mais influenciou no 

desempenho do mercado, o que aparentemente reformularia a teoria da Calda Longa, exposta 

anteriormente.  

Todavia, talvez o tempo tenha pregado uma peça na teoria de Anderson (2004), uma 

vez que, no mesmo ano de lançamento de seu livro, a primeira rede social de expressividade, 

Orkut, deu os primeiros passos ao sucesso mundial e apenas posteriormente aconteceu a difusão 

de outras redes e a popularização mundial das plataformas de streaming. Até alguns detalhes 

passados despercebidos pelos dados de Lima (2011).  

Portanto, apesar de que a priori seja de fácil conclusão que as mídias digitais 

dificultaram a venda de artigos físicos, os dados de vendagens atuais mostram que o fã escuta 

a música online, mas ainda deseja todos artigos colecionáveis. No fandom, possuir o maior 

acervo de cópias físicas e outros produtos licenciados pode hierarquizar o nível de paixão que 

cada fã tem pelo seu ídolo. 

Embora a vendagem de cópias físicas de álbuns de artistas musicais esteja em constante 

declínio, devido à ocorrência da pirataria e de serviços de streaming, há aqueles que conseguem 

driblar as barreiras trazidas pela internet e vender tanto quanto, ou até mais, como os tempos 

de outrora e permanecer por semanas a fio na lista dos mais adquiridos.  

                                                
61 Entidade que representa as principais gravadoras do mercado fonográfico brasileiro. Notícia disponível em: 

<http://www.abpd.org.br/2016/10/24/resumo-do-mercado-fonografico-no-1o-semestre-de-2016-e-mudanca-
de-nome-da-abpd-para-pro-musica/>. Acessado em: 12 abr. 2017. 
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Esse é o caso da cantora americana Taylor Swift. O início de sua carreira foi em 2006, 

com o primeiro CD autointitulado, quando o digital ainda não era uma realidade para a maioria 

como é nos dias de hoje. Se a imagem de Swift mudou drasticamente (indo de uma garota 

inocente cantarolando sobre amores platônicos em melodias country a uma estrela pop sexy que 

sabe debochar de fofocas da mídia), o mesmo não se pode dizer sobre a venda de seus trabalhos. 

Indo totalmente contra a maré das teorias de Anderson (2004) e dos dados de Lima (2011), a 

artista encontrou seu ápice de vendas físicas até então nos anos de 2014 e 2015.  

1989 é o ano de nascimento da cantora e título de seu quinto álbum de estúdio, lançado 

em 2014, no qual trouxe um som pop que agradou em cheio o público consumidor do gênero: 

o material foi o mais vendido no ano de seu lançamento e no seguinte, superando seus trabalhos 

anteriores. Para a cantora, outros dados impressionantes: o disco foi o primeiro a alcançar a 

marca de cinco milhões de cópias vendidas em dez anos. O último a realizar tal façanha foi 

Confessions, do cantor Usher, lançado em 2004. 1989 também foi o vinil mais vendido em 

2015, com 34 mil cópias apenas no primeiro semestre.  

Para Swift, ainda coube o título de maior vendedora global de discos e singles, no ano 

de 2014. O prêmio recebido pela artista, Global Recording Artist of the Year, do grupo IFPI, 

garante que há aqueles que fazem da era digital o seu enorme palco de vendas e, 

consequentemente, fortuna.  

A cantora americana não está sozinha nessa empreitada. O cantor britânico Ed Sheeran, 

melhor amigo de Taylor, divide a cena entre os artistas que mais vendem atualmente. O artista, 

em seu último trabalho, Divide, álbum lançado em março de 2017, foi responsável pela venda 

de 672 mil cópias em sua primeira semana, sendo 62% cópias físicas e os outros 38% restantes 

downloads e reproduções de streaming. O sucesso ainda se estende aos vinis, os quais alcançou 

um recorde de mais vendido em vinte anos. Para Sheeran, outro feito: sozinho, é responsável 

por 11% das vendas do mercado britânico.  

Para completar essa gloriosa tríade, há Adele, um dos maiores nomes da música 

britânica nos últimos anos. Em seu trabalho mais recente, o álbum 25 lançado em 2015, a artista 

deteve o título de maior vendedora de álbuns por dois anos seguintes, 2015 e 2016, com a 

impressionante marca de 4,6 milhões de cópias vendidas somente em 2016.  

 

3.9 My Happy Ending: Considerações finais sobre o capítulo  

 
Neste segundo capítulo, o Era uma vez... ganha um novo final. O conto de fadas 

recíproco dos fãs do primeiro capítulo ganhou uma segunda versão. O remake, agora dirigido 



	

 

92	

pelos ídolos, está mais para um filme eletrizante de ação e aventura. O cenário pacato na 

construção e manutenção da fama foi alterado com o surgimento das novas e conectadas mídias.  

As preocupações e responsabilidades dos ídolos caminharam passo a passo ao lado do 

desenvolvimento e ascensão das múltiplas plataformas. As interações sociais foram alteradas 

e, consequentemente, a forma como as marcas se comunicam também teve que ser repensada. 

Se antes o ídolo mensurava o feedback de sua carreira musical por meio do engajamento 

dos fãs nas rádios ou através de cartas e programas de televisão, com o imediatismo inerente à 

lógica da internet ele tem de se atentar às questões agora relacionadas a fácil propagação de 

condutas e discursos – tudo foi potencializado nas telas interconectadas. Uma jornada recheada 

de retratações públicas, ações primordialmente transparentes e posicionamentos contundentes, 

instigam os artistas enquanto marcas a serem flexíveis e acompanharem as novas formas de 

consumo de conteúdo para, assim, serem hábeis ao lidar com crises e cobranças por parte dos 

fãs.  

Mas a fórmula para tal postura não é decidida ao acaso: tudo é (ou deveria ser) muito 

bem planejado através de técnicas e instrumentos. A tríade básica para um ídolo é, dessa forma, 

composta por: marketing, branding e posicionamento. Os três fatores são extremamente 

importantes para uma gestão de marca bem estruturada, necessária para estimular o desejo de 

compra e as necessidades do consumidor.  

Na era da efemeridade pós-moderna, tudo é facilmente esquecido e o ciclo de vida das 

marcas também se modifica nesse cenário. Ser top of mind62 nunca foi fácil, mas agora, com a 

alta concorrência e novas distrações (neste caso, novos artistas em ascensão ou hits), o nível de 

dificuldade para se manter nas paradas se encontra um pouco mais elevado. Todos querem ser 

lembrados, mas só alguns irão conseguir atingir esse nível de reconhecimento. No entanto, há 

um caminho eficaz para alcançar esse objetivo: utilizar um plano estratégico e integrado de 

comunicação.  

 Uma boa administração de carreira pode angariar muitos contratos e parcerias (MELO, 

2014, p. 11). As personas célebres, aqui especialmente os artistas da indústria fonográfica, 

detém visibilidade e influência perante os consumidores, posto que, como já discutido no 

capítulo anterior, a relação entre ídolo e fã é permeada por identificação e projeção, que se 

traduz também em consumo – o que, para o mercado publicitário, torna os artistas aptos a 

emocionarem e encherem os consumidores de inclinações e anseios (ROJEK, 2008, p. 101). 

                                                
62 Ao pensar sobre determinado serviço ou produto, a primeira marca a vir à lembrança do consumidor de forma 

espontânea é qualificada de acordo com seu grau de lembrança. 
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Portanto, o endosso da celebridade possibilita a personificação do consumo (ROJEK, 2008, p. 

17). 

 É neste momento que o final alternativo da trama começa a se desenrolar: o poder (quase 

que por completo) na mão dos fãs. O fã apaixonado pode não perceber, mas recebe instruções 

pré-estabelecidas a cada experiência e conteúdo oferecidos pelo ídolo e sua equipe. É a partir 

dessa afirmação que o conceito de mídia alternativa passa a ser complexificado, uma vez que, 

apesar de pressupor uma participação espontânea e livre do consumidor, esta pesquisa aponta 

para um outro caminho. Embora as decisões do ídolo pareçam ter sido influenciadas pelos fãs, 

na verdade, os resultados e interações já haviam sido pré-estabelecidos em prol da gestão da 

marca (MAZETTI, 2009, p. 6). 

 Dessa forma, pode-se compreender que os admiradores, abarcados pelo cenário 

emergente tecnológico, veem a função do exercício do fã ser potencializada: agora de frente 

para o espelho, ele se enxerga como coautor. A (aparente) participação ativa e interativa 

propiciada pela Web 2.0 inquietou os fãs frente às tradicionais estratégias de sedução do 

mercado fonográfico. Diante dessa questão, o mercado se adaptou e deu sua cartada final nesta 

rodada: a comercialização de interações únicas. Os artistas passaram a oferecer algo que o 

dinheiro não compra: a experiência (PETRONILHO, 2016, p. 6).  

É a partir daqui que o último passo desta travessia será dado. Remexa suas memórias, 

talvez alguns momentos inesquecíveis ressurjam. I've never felt this way before. 
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4 I’VE GOT NEW RULES, I COUNT’EM 

 

4.1 And Here We Go Again With All The Things We Said: Considerações Iniciais 

 

O início do fim. Após vivenciar tantas desventuras em universos musicais nos quais os 

fãs e seus amados artistas guiaram o voraz leitor, eis que surge um último caminho a percorrer 

para, enfim, chegar ao fim desta prazerosa jornada. Aqui, as vestes do conhecimento já estão 

puídas e os pés estão cansados, mas guarde um último esforço, pois a morada final será uma 

indescritível recompensa. I believe we can start livin’ in a rainbowland... 

Para chegar neste exato ponto, discutiu-se, no primeiro capítulo, a Cultura dos Fãs, a 

fim de desvendar as práticas e experiências vividas pelos fãs adolescentes no ambiente das 

mídias. Para dar luz ao assunto discutido, utilizou-se diversos exemplos retirados de diferentes 

práticas e experiências, para evitar o direcionamento da discussão a um único artista ou grupo 

de fãs específicos. Essa pluralidade de exemplos foi uma escolha metodológica pensada para 

permitir que o esquema de categorias apresentado adiante, resultado da nossa análise, seja 

aplicado também a diferentes artistas e fandoms.  

No segundo capítulo, acompanhou-se de perto o advento das novas mídias digitais. 

Buscou-se compreender como a expansão de novos meios de propagação, especificamente das 

redes sociais, concomitante às mudanças culturais e mercadológicas, possibilita diversas formas 

de experiências dos fãs. A partir desse fato, por exemplo, os fãs acompanham quase 

simultaneamente a vida do ídolo, o que muda drasticamente o modo como o artista faz a gestão 

de sua marca. O País das Maravilhas utópico dos fãs rui como um castelo de cartas e passamos 

a investigar em que medida o ambiente conectado transforma a gestão de marcas dos artistas 

da música.  É hora de abrir os olhos e enxergar a realidade: as ações executadas pelo ídolo para 

engajar os fãs são parte de um plano estratégico para a manutenção da marca.  

Por fim, este capítulo cataloga as experiências que são vivenciadas, praticadas e estão 

disponíveis aos seguidores de ídolos pop, em uma organização de categorias. Perante o contexto 

explicado, busca-se por meio da realização de um estudo qualitativo e empírico responder a 

seguinte questão: como o avanço tecnológico da internet e, principalmente, a criação das redes 

sociais, influenciaram e/ou modificaram a experiência do fã? E, consequentemente, como essa 

alteração transformou a gestão de marca dos artistas? 

Para tanto, a investigação constrói-se em três etapas principais: a revisão bibliográfica; 

os estudos de casos; e a análise de conteúdo. Acomode-se uma última vez e aproveite a reta 

final desta aventura. All I can say is I was enchanted to meet you. 
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4.2 How To Be A Researcher: Investigação do Conteúdo e Consolidação das Experiências 

 

Ao estudar a indústria da música pop a partir da perspectiva dos fãs, especialmente 

abarcando suas experiências como principal objeto de estudo desta pesquisa, verificou-se a 

priori a necessidade de ampliar o conhecimento sobre variadas vertentes, teorias e conceitos 

que permeiam o exercício da função de fã. Assim, buscou-se compreender para a realização 

desta pesquisa: a construção do ídolo, a lógica do mercado fonográfico e as especificidades do 

gênero musical e do público, a importância do branding e das estratégias de posicionamento. 

Cada percalço permitiu novas formas de selecionar, organizar e interpretar algo que aqui é 

essencial investigar: como se dá a relação e interação entre fãs e ídolos? 

Mas, neste ponto da pesquisa, nada disso é novidade para o leitor. Durante a 

peregrinação pelas vielas do primeiro e segundo capítulo, muita coisa foi dita, batalhas foram 

travadas e conceitos esclarecidos. Agora o caminho aqui é outro, a análise do corpus 

selecionado, o tratamento e a interpretação dos resultados: o lampejo final do conhecimento.  

Entre tantos caminhos possíveis, escolhemos responder ao problema da pesquisa a partir 

de uma proposta de organizar diferentes práticas. A última faísca, desse modo, brilha ao 

categorizar e analisar as experiências dos fãs e, para isso, a pesquisa baseia-se na metodologia 

de análise de conteúdo. Bardin (1995) define a metodologia investigativa como um conjunto 

de técnicas de análise das comunicações. É possível compreender que o método possibilita ao 

investigador um leque de possibilidades de apuração, as quais podem ou não serem utilizadas 

concomitantemente em uma mesma situação, de maneira complementar. 

Para compreender além do senso comum, Bardin (1995) disserta que os objetivos 

provenientes da análise de conteúdo são: a suplantação da incerteza sobre a observação feita do 

objeto de estudo; a descoberta e o esclarecimento de conteúdos e estruturas que enriqueçam a 

leitura; e, consequentemente, a administração da prova. Essa última a fim de legitimar a leitura 

como válida e generalizável, para que a estratégia de pesquisa tenha credibilidade e sirva de 

evidencia.  

O estudo de caso (YIN, 2001, p. 20), por sua vez, é delineado por questionamentos, a 

fim de entender fenômenos sociais complexos, no qual o pesquisador tem pouco controle sobre 

os eventos, uma vez que são fenômenos complexos e contemporâneos.  De acordo com Yin 

(2001), um estudo de caso é uma investigação empírica que “investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos” (YIN, 2001, p. 32).  
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A forma como o estudo de caso será delineado depende também do objeto de estudo 

escolhido: quando esse se define em um ou mais indivíduos, e não em eventos ou entidade que 

são menos definidos, há uma maior concentração de detalhes e informações a serem coletadas, 

por isso demandam de muita atenção. Yin (2001) disserta sobre o desafio de tal estudo: 

 
Em cada situação, uma única pessoa é o caso que está sendo estudado, e o indivíduo 
é a unidade primária de análise. Seriam coletadas as informações sobre cada indivíduo 
relevante, e vários exemplos desses indivíduos, ou "casos", poderiam ser incluídos em 
um estudo de casos múltiplos. As proposições ainda seriam necessárias para ajudar 
na identificação das informações relevantes sobre esse(s) indivíduo(s). Sem tais 
proposições, um pesquisador pode ficar tentado a coletar "tudo", algo absolutamente 
impossível de fazer (YIN, 2001, p. 43). 
 

Para esta pesquisa, o estudo de caso foi essencial ao exemplificar as categorias e as 

termologias ao longo do texto, para que houvesse a comprovação, de forma ilustrada, a partir 

de fatos e acontecimentos reais de ídolos pop – o que facilita a compreensão do leitor em cada 

tópico aqui discorrido. Desse modo, por meio do arranjo metodológico que mescla a técnica de 

análise de conteúdo e estudos de casos, analisam-se as relações interpessoais entre os fãs e os 

ídolos.  

Portanto, a pesquisa proposta realiza-se por meio do método qualitativo, visto que tem 

um caráter exploratório. Segundo Flick (2009), a pesquisa qualitativa consiste:  

 
na escolha adequada de métodos e teorias convenientes; no reconhecimento e na 
análise de diferentes perspectivas; nas reflexões dos pesquisadores a respeito de suas 
pesquisas como parte do processo de produção de conhecimento; e na variedade de 
abordagens e métodos (FLICK, 2009, p. 23). 

 

À vista dos métodos expostos acima, foram criadas seis categorias para analisar as 

experiências dos fãs adolescentes de artistas da música pop, compreendidas por dois macro 

grupos a partir das regras estabelecidas por Bardin (1995) - exaustividade; representatividade; 

homogeneidade e pertinência: 

 

a. Regra da exaustividade – não se pode deixar de fora qualquer um dos elementos 
por esta ou aquela razão que não possa ser justificável no plano do rigor (não-
seletividade); b. Regra de representatividade – tamanho da amostra, dependendo 
da homo ou heterogeneidade do universo; c. Regra da homogeneidade – 
obediência a critérios precisos de escolha e não apresentar demasiada 
singularidade fora destes critérios de escolha; d. Regra de pertinência – 
correspondência ao objetivo da análise (SILVA, 2013, p. 7). 
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A breve compreensão das quatro regras cunhadas pela autora pode elucidar, facilmente, 

a viabilidade do corpus de análise e objeto de estudo selecionados. De acordo com as regras de 

Bardin (1995), entende-se como regra da exaustividade, a pré-análise feita após uma leitura 

ampla dos documentos que compõem o conteúdo do projeto, e exige que nenhum dos elementos 

devem ser deixados de fora. É neste momento que a pesquisa é organizada e operacionalizada.  

Muitos acasos levaram essa investigação até seu estado atual. Dessa maneira, referente 

a revisão bibliográfica apresentada a posteriori, pôde-se admirar inúmeras teorias e ensaios, 

que quando articulados de forma conjunta, compõem o universo amostral deste Trabalho de 

Conclusão de Curso. Porém, antes de prosseguir, é intrigante mencionar os passos primários 

que conduziram inicialmente esta pesquisa.  

Em um primeiro momento, na etapa de produção do projeto de pesquisa que daria 

origem a esse TCC, foi realizado o levantamento dedicado apenas à quatro boybands: New Kids 

On The Block; Backstreet Boys; Jonas Brothers e One Direction. O objetivo pressuposto a 

priori tratava-se de compreender a similaridade da formulação das quatro boybands ao longo 

das décadas, a partir de uma análise comparativa entre os produtos de diferentes gerações 

masculinas do estilo pop (1985-2010). Esse estudo se daria, especialmente, mediante 

propositais coincidências físicas, psicológicas, melódicas, entre outros. Tal questão evoluiu 

para compreender como esse perfil de bandas continuava a obter êxito ao longo das décadas, 

mesmo com a desenvolvimento tecnológico que supostamente alterou o perfil do público-alvo 

das boybands. A pergunta que traduzia a inquietação dos pesquisadores e que guiava esta 

pesquisa inicial, no entanto, era: qual o papel das novas mídias na experiência dos fãs? Como 

a pergunta não era, necessariamente, relacionada ao perfil específico de boybands, foi 

interessante rever este objeto.  

Posteriormente, devidos aos frutos colhidos nesta etapa de pré-análise, ampliou-se o 

corpus de pesquisa a diversos artistas da música pop de expressividade internacional. O que, 

inclusive, possibilitou que artistas nacionais também integrassem a pesquisa.  

Outra indagação era como organizar os exemplos de experiências previamente 

selecionados. Inúmeras ideias perpassaram pelo papel: de uma pirâmide que hierarquizava as 

redes sociais até a diretriz escolhida – a criação de categorias que classificam as experiências 

pessoais e interconectadas dos fãs. 

A partir de então, juntamente com a regra de representatividade – que pode ser entendida 

como o tamanho da amostra que deve representar o universo acerca do objeto estudado (as 

experiências de fãs globais de artistas da música pop de expressividade internacional) – foi 
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possível perceber, portanto, a essa altura, a primeira possibilidade de criação das categorias de 

experiência e sua efetividade de aplicação. 

Nesta etapa, foi possível criar e reestruturar as categorias, que inicialmente eram quatro: 

mobilização presencial, engajamento online, experiência direcionada e ação de marketing. A 

partir das considerações de Sanches (2015) e Monteiro (2012), acrescentou-se uma categoria 

dedicada a haters, trolls e anti-fãs, enquanto a partir da leitura de Rojek (2008), a ampliação se 

deu na categoria de fãs lunáticos.  

Para dar conta de organizar o vasto material levantado sobre práticas de consumo que 

marcam a relação dos fãs adolescentes de artistas da música pop, criou-se, por fim, seis 

categorias de experiências. Essas categorias estão compreendidas por dois macro grupos que 

marcam ações tanto do ídolo para o fã, quanto do fã para o ídolo, sendo elas: ação de marketing; 

experiência direcionada; mobilização presencial; engajamento online; experiência lunática; e, 

por fim, a experiência de haters, trolls e anti-fãs. As mesmas serão cuidadosamente ilustradas 

com exemplos assertivos, para a compreensão e identificação de cada uma. 

Já mediante a regra de homogeneidade, privilegia-se a obediência de critérios e 

indicadores. Neste caso específico, identificou-se variáveis que regem as classificações das 

experiências categorizadas. O primeiro ponto de partida instaurou-se a partir da necessidade de 

compreender como o fã atua. Assim, as experiências abordadas nesta pesquisa podem ocorrer 

a partir de duas variáveis: de forma isolada ou individual (experiência lunática e direcionada) 

ou em grupo (ação de marketing, mobilização presencial, engajamento online, anti-fãs, trolls e 

haters).  

Outro indicador que deve ser levado em consideração é identificar quem são os sujeitos 

que compõem a interação. Nessa concepção, há apenas duas possibilidades já mencionadas: do 

fã para o ídolo ou do ídolo para o fã.  

Por fim, a terceira unidade de registro indispensável para a efetividade do modelo de 

categorias proposto diz respeito ao perfil dos sujeitos. As práticas aqui categorizadas 

acontecem, necessariamente, entre um ser célebre e ser anônimo (aqui denominado de fã). 

Consequentemente, a experiência é composta por dois atores, que revezam entre coadjuvantes 

e protagonistas: ídolos da música pop de expressividade internacional combinados à audiência 

juvenil. 

Para o processo de categorização, resultado do TCC, é necessário verificar a validação 

e pertinência dos dados e classificações levantados, para compor o catálogo de experiências. 

Nesta etapa procura-se examinar, através de inúmeros exemplos, a viabilidade das 

classificações e seus respectivos critérios.  
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Faz-se importante elucidar, por fim, que os resultados aqui apresentados buscam 

apresentar um modelo de categorização versátil e aplicável a qualquer exemplo de experiências 

de consumo dos fãs no universo musical. Ou seja, buscou-se clareza para que, futuramente, 

pesquisadores da área sejam capazes de utilizar tal modelo como ponto de partida para 

encontrar outras experiências e contribuir, assim, com cada vez mais categorias, tornando esse 

modelo, agora simples, cada vez mais complexo e completo. Ressalva-se, para trabalhos 

futuros, a importância de levar em conta outras variáveis, como comportamento e organização 

dos fãs, que tendem a ser diferentes de acordo com o gênero musical e a faixa etária. 

 

4.2.1 Side to Side: As categorias – uma proposta metodológica 

 

Finalmente, a expedição chegou à última parada. Ao teorizar sobre as personalidades 

dos fãs, verificou-se que é possível encontrar, no universo do fandom, um macro grupo no qual 

a abrangência se dá por meio de ações direcionadas de ídolo para fã e seu inverso, ou seja, de 

fã para ídolo. É interessante observar que este peculiar macro ambiente abriga em si 

ramificações, que qualificam e determinam, em nichos, categorias que definem as 

personalidades e singularidades de cada micro grupo.  

Tais micro grupos são, portanto, divisões deste macro grupo – o fandom ou rede 

conectada de fãs –, definidos como graus de experiências. Ao serem situadas dentro deste macro 

grupo, é possível identificar que, quando se tratam de experiências de interação promovidas a 

partir do ídolo para o fã, é possível catalogar dois caminhos: ação de marketing e experiência 

direcionada. Cada diretriz é guiada por especificidades peculiares. Já quando esta mesma 

experiência de interação é direcionada do fã ao ídolo, podem ser categorizados outros quatro 

níveis: mobilização presencial, engajamento online, experiência lunática e anti-fãs, trolls e 

haters, como pode ser observado no esquema ilustrado a seguir: 
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IMAGEM 4 – Esquema Metodológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Criado pelos autores. 
 

4.2.1.1 From me to you: Ações do ídolo para o fã 

 

a) Experiência direcionada 

A primeira classificação, experiência direcionada, pode ser compreendida como uma 

prática que ocorre do ídolo para o fã – uma atividade direta a apenas um fã que, 

consequentemente, gera um sentimento de representação aos demais admiradores. Como, por 

exemplo, a campanha #EbobmeetsBeyonce nas redes sociais, que clamava pela realização do 

sonho de Ebony Banks, uma jovem em estágio terminal de câncer. O que ela mais desejava? 

Conhecer a cantora norte-americana Beyoncé.  

A viralização da hashtag possibilitou a realização do sonho da adolescente americana, 

que foi surpreendida por Beyoncé por meio de uma vídeo-chamada, devidamente registrada 

(IMAGEM 5). O fato de a jovem ter falecido quatro dias após a ligação inusitada contribuiu 

para mistificar, ainda mais, o ato da artista, uma vez que Ebony parece ter esperado a visita da 

amada para depois poder descansar. O jornal brasileiro Extra destaca que “no vídeo, a cantora 

acena para Ebob [...] e diz as três palavras que, instantaneamente, vieram acompanhadas de um 

grande sorriso no rosto da jovem: ‘Eu te amo’. E Ebony responde: ‘Também te amo, Beyoncé’”.  
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A ação direta comoveu os fãs da cantora, que apesar de distantes da situação, também 

se sentiram acarinhados por uma significativa declaração afetuosa do ídolo a uma fã específica, 

como se um único gesto se estendesse a todos os HoneyBeys63.  

A ação descrita, que aproxima a artista do seu público, humanizando-a, não se enquadra 

apenas em uma ação social. Muito além, a intervenção também serve de moldura para uma 

estratégia de marketing, visto que o evento, inegavelmente, gerou deveras publicidade 

espontânea à figura pública.  

 

IMAGEM 5 - Campanha #EbobmeetsBeyonce 

 
Fonte: (FAMOSOS, 2017) 

 

Para estreitar ainda mais a apreensão de tal prática, propõe-se a contrariedade da noção 

de “parassocial”. Ao observar o cenário emergente de ascensão das mídias sociais na construção 

e manutenção de carreiras musicais, pode-se contemplar a potencialização das relações 

interpessoais, especialmente entre o fã e o ser admirado, uma vez que as interações parassociais 

oferecem o feedback instantâneo entre ambos (BAYM, 2013, p. 25). Contudo, a priori entende-

se o processo de interação parassocial a partir dos estudos do sociólogo galês Chris Rojek 

(2008). O autor entende que 

 
o termo [...] é usado para se referir a relação de intimidade construídas através da 
mídia, e não pela experiência direta e encontros cara a cara. Essa é uma forma de 
intimidade de segunda categoria, visto que deriva de representações da pessoa e não 
de um contato físico verdadeiro (ROJEK, 2008, p. 58). 

 

Portanto, de acordo com Rojek (2008), o fenômeno interativo é essencialmente 

midiatizado e conjectura que não há contato físico nem compartilhamento de experiências 

                                                
63 Expressão autodenominada pelos próprios fãs da norte-americana Beyoncé.  
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pessoais entre os envolvidos, apenas à distância. No entanto, outro componente da teoria integra 

esta pesquisa, uma vez que o autor destaca que o processo “é um aspecto significativo da busca 

de reconhecimento e pertencimento” (ROJEK, 2008, p. 58), o que, ao ser partilhado com 

estudos preliminares que envolvem as modulações das faixas etárias e suas propensões a busca 

por identificação e aceitação (MACEDO; AZEVEDO; CASTAN (2004), BARROSO (2006), 

HARRINGTON; BILEBY (2016), DEBERT (2010)), muito interessa a esta discussão. Dessa 

maneira, alvidra-se aqui uma extensão da teoria. Além do intermédio da mídia, suspeita-se que 

haja outro esquema de processo parassocial na indústria musical, no qual o ídolo elege algumas 

pessoas como representantes do seu público geral, o que possibilita o estabelecimento de uma 

lógica identificatória – interação que pode ser midiatizada ou presencial, o que contradiz Rojek 

(2008). 

Por conseguinte, no tocante a interação parassocial presencial, a relação de intimidade 

pode ser construída também através de um indivíduo como intermediário, neste caso, um fã. 

Assim como ocorrido no caso citado acima, outro exemplo a ser considerado é o episódio 

presenciado no festival musical Rock in Rio, ocorrido no Rio de Janeiro, em 2015. A edição 

contou com a performance da cantora pop americana Katy Perry.  

A atração contava com um momento de maior contato com os fãs, o qual consistia no 

convite a um único fã para subir até o palco e interagir com a cantora por alguns minutos. Sendo 

assim, a escolhida, Rayanne Ribeiro Souza, na época com 18 anos, subiu ao palco, tirou selfies 

e trocou carinhos com o ídolo, ensinou-a a pronunciar algumas palavras em português e, 

inclusive, foi apelidada de “Rayayaya”, visto a dificuldade de pronúncia da cantora64. É curioso 

notar, que durante o show seguinte, ocorrido em Curitiba dias após o concerto no Rio, Katy 

Perry mencionou a menina novamente ao pedir uma pausa para assoar o nariz, contando de 

forma cômica que a mesma havia transmitido o vírus da gripe para ela65. 

Outro exemplo, desta vez brasileiro, pôde ser observado na exibição da cobertura do 

festival de música Planeta, em 2014, no qual em uma entrevista66 pós show no canal de TV 

Multishow, a cantora brasileira Ivete Sangalo demonstra muita intimidade com uma fã. A garota 

estava próxima ao microfone e posicionada para falar com o entrevistador. Antes mesmo do 

início de sua fala, Ivete já a reconhece e diz “É Dani, é Dani”. O entrevistador, surpreso, reage 

                                                
64 A experiência da fã da cantora Katy Perry no Rock in Rio foi exposta pelo portal G1.  Disponível em: 

<http://g1.globo.com/musica/rock-in-rio/2015/noticia/2015/09/katy-perry-convida-fa-e-fazselfie-no-palco-em-
show-no-rock-rio.html>. Acesso em: 12 mar. 2017.    

65 A fala mencionada pode ser observada a partir de 06:30 através do link. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=qa1QlnPLsyI>. Acesso em: 29 jun. 2017 

66 A cobertura midiática do festival encenado por Ivete Sangalo e sua fã pode ser assistido através do link a seguir. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ixj2qg-E2Wg>. Acesso em: 12 de mar. de 2017.  
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indagando: “Tu conhece ela?”, e a cantora prossegue sua resposta com detalhes sobre a 

seguidora, identifica-a por nome e sobrenome, ainda argumenta que havia curtido uma foto dela 

naquela mesma tarde, além de identifica-la como uma fã do Sul, o que demonstra grande 

conhecimento sobre detalhes pessoais da fã.  

 

b) Ação de marketing 

A ação de marketing costuma ser disponibilizada aos fãs pelo ídolo e sua equipe, para 

fidelizar a marca frente a seu público. Usualmente, a partir do olhar apaixonado do aficionado, 

tal ação costuma ser assimilada como um presente aos fiéis admiradores, enquanto, de forma 

estratégica, esse tipo de experiência consiste em criar laços fortes, positivos e exclusivos com 

o cliente. Portanto, como já discutido no capítulo dois, do ponto de vista da marca, tal 

experiência exerce uma única função prioritária: conquistar mais visibilidade e seguidores 

apaixonados (KOTLER; KELLER, 2015, p. 260).  

O fã, então, vê este tipo de experiência como um presente, um mimo a sua devoção e 

afeto, que o comove ao ponto de promover uma sensação de unicidade – um devoto especial e 

único entre a multidão. Ele não percebe a função mercadológica da estratégia: fidelizar sua 

marca. 

Para ilustrar a categoria, observa-se a estratégia de divulgação do single Chained To 

The Rhythm, da cantora já citada anteriormente, Katy Perry. A norte-americana espalhou globos 

espelhados com fones de ouvido pelo mundo (IMAGEM 6 e IMAGEM 7). Por meio do 

equipamento, os fãs eram convidados a escutar o single, que seria lançado no dia 10 de fevereiro 

de 2017. 

 Em cidades de diversos países, quem ia ao encontro do globo experimentava algo 

inédito e enviado de muito longe pelo ídolo admirado. O público do Brasil não ficou de fora 

dessa experiência. Em terras brasileiras, o globo passou um tempo na Praia do Arpoador, na 

Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro67. Em depoimento a revista digital Ego, a fã Tássila 

Rodrigues, de 20 anos, contou sobre a aventura vivida para conseguir ir até o presente de Katy 

Perry: 

 
Eu vim de Itaboraí (cidade da Região Metropolitana do Rio, localizada a cerca de 60 
km da Praia do Arpoador). Esperei confirmar pelo Twitter onde o globo estaria, tomei 
um banho e vim. Foram três horas de viagem e três conduções para estar aqui. Ainda 
matei o trabalho. Amanhã, muito provavelmente, serei demitida [...]. A música é 

                                                
67 Depoimento da fã que enfrentou três horas de viagem e faltou ao trabalho para vivenciar o presente do ídolo no 

Brasil. Disponível em: <http://ego.globo.com/musica/noticia/2017/02/globo-espelhado-de-katy-perry-e-
encontrado-no-rio-e-fas-comemoram.html>. Acesso em: 28 jun. 2017. 
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ótima, animada, maravilhosa. Como fomos o único lugar do Brasil a receber o globo 
espelhado, somos muito privilegiados. Ela lembrou da gente (ACOSTA, 2017).  
 

IMAGEM 6 – Estratégia de lançamento utilizada pela Katy Perry  

 
Fonte: (MÚSICA, 2017) 

 

IMAGEM 7 – Fãs reunidos em volta do globo de divulgação de Katy Perry 

 
Fonte: (MÚSICA, 2017) 

 

4.2.1.2 Plot Twist: Ações dos fãs para o ídolo 

 

a) Mobilização presencial:  

A próxima categoria, mobilização presencial, define-se como uma atividade realizada 

no fluxo contrário a anterior, do fã para o ídolo. À vista disso, compreende que o conceito de 

mobilização “ocorre quando um grupo de pessoas, uma comunidade ou uma sociedade decide 

e age com um objetivo comum, buscando [...] resultados decididos e desejados por todos” 

(WERNECK, 2004, p. 13). Por isso, nesta categoria atina-se que o fã atua em grupo. Aqui, no 

decorrer da análise, procura-se investigar também se a ação é necessariamente propiciada 

somente através do auxílio de fãs entusiastas.  
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No cenário dos fãs, a mobilização presencial ocorre quando há o desejo de surpreender 

ou emocionar o ídolo através de alguma ação ou presente que demonstre o imenso afeto dos 

fãs. Dessa maneira, esse comportamento provém de uma rede conectada de fãs que se organiza 

para uma finalidade específica. 

Em parceria, os portais Rihanna Online e All Rihanna propuseram aos demais fãs 

algumas surpresas para a cantora nascida em Barbados68. Durante a performance realizada no 

Brasil em 2015, Rihanna foi surpreendida pelos fãs com uma intervenção durante a 

apresentação do hit Bitch Better Have My Money (IMAGEM 8). Os fãs, afavelmente chamados 

Fenty’s69, levaram inúmeras notas de dólar estampados com o rosto da artista, que, 

posteriormente, foram jogadas para cima durante a apresentação (IMAGEM 9). 

A mobilização chamou a atenção de Rihanna, que reagiu empolgada, trazendo para si 

algumas notas e dizendo “I loved that shit [...] I Love you guys so much, you make tonight a 

night I will never forget"70.  

 
IMAGEM 8 – Surpresa preparada por fãs para presentear  

a cantora Rihanna 

 
Fonte: (RIHANNA ONLINE, 2015) 

 

IMAGEM 9 – Fã com inúmeras notas feitas para a ação  

 
Fonte: (RIHANNA ONLINE, 2015) 

                                                
68 O convite para participação da ação e instruções foram divulgadas através do site do portal. Disponível em: 

<http://rihannaonline.com.br/surpresas-oficias-para-o-show-da-rihanna-no-rock-in-rio/>. Acesso em: 12 mar. 
2017.    

69 Fenty é o sobrenome da cantora, Robyn Rihanna Fenty. Por isso, os fãs denominam-se de Fenty, integrantes da 
Fenty Family.	

70 As falas da cantora Rihanna direcionada a ação dos fãs pode ser vislumbrada no começo do terceiro minuto do 
vídeo. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=L9vHy_QtpX8&feature=youtu.be>. Acesso em: 12 
mar. 2017. 
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b) Engajamento online 

O rótulo online refere-se a ações que também partem do fã para o ídolo. No entanto, 

nessa classificatória, pode haver uma mobilização social realizada por diversos fãs ou apenas 

um único fã que deseja se expressar e ser ouvido, desta vez na rede. Em vista disso, tal 

modalidade pode ser compreendida com um modelo 

 
contemporâneo da emergência de um tipo de consumidor empoderado, produtivo e 
engajado que, por meio de ações [...] defende coletivamente os seus interesses, desejos 
e pontos de vista aproximando o consumo da participação (MURTA, 2015, p. 2).  
 

Alguns estudos recentes apontam sobre como os fãs, enquanto consumidores, 

apoderam-se das novas mídias sociais e demonstram sua serventia quando usam de forma 

coletiva, como, por exemplo, uma petição para que sua vontade seja atendida (MAZETTI, 

2009, p. 4). Ao observar através dessa perspectiva,  

 
é possível afirmar que talvez nunca tenhamos observado, como no momento atual, tão 
intenso fluxo de conteúdos que atravessam diferentes mídias e que são reinventados 
a partir de cada uma delas, integrando assim o que passou a ser largamente chamada 
de narrativa transmídia ou transmedia storytelling (JENKINS apud LOPES, 2015, p. 
17).  
 

O ídolo ainda exerce poder sobre o fã, no entanto, o consumidor exerce poder (igual ou 

em alguns casos até mais forte) sobre a gestão das marcas, principalmente através de críticas 

postadas nas redes sociais – esse quesito, podemos destacar os Trending Topics do Twitter. 

Portanto, é evidente que as novas mídias enriquecem a expressão “o ídolo na palma da mão”, 

justamente a partir da possibilidade permeada pela conectividade de ambos, fã e ídolo. O 

emergente aparato tecnológico próxima as partes de uma forma antes desconhecida.  

Por isso, na era interconectada, é recorrente encontrar ações e mensagens online 

direcionadas a alguma atitude que o fã discorda ou quer impedir (e ele crê que tem força para 

isso), ou então mensagens ou mobilizações de ode, homenagens inspiradoras que relevam o 

amor dos fãs. 

Em relação à primeira atividade mencionada, quando analisados os integrantes da banda 

One Direction e algumas de suas ações, é possível identificar forte apelo do público fiel para 

que os integrantes mudassem de atitudes, escolhas ou ações. Pode-se utilizar o episódio 

ocorrido no dia 25 de março de 2015, quando o integrante Zayn Malik, emitiu um comunicado 

oficial anunciando seu desligamento do grupo, o qual promoveu uma enorme comoção entre os 
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fãs, que lançaram uma campanha no Twitter, com a hashtag #Cut4Zayn71. A intervenção 

consistia em postar fotos e vídeos de seus pulsos cortados, e até mesmo frases escritas na própria 

pele, para que o cantor reconsiderasse sua decisão, levando em consideração o sofrimento e 

danos psicológicos que havia causado a seu público, o que enquadra Zayn no caso de 

transgressão (IMAGEM 10). 

A hashtag entrou para os Trending Topics mundiais, chamando a atenção da imprensa 

mundial, como o portal brasileiro R772 e o jornal britânico The Daily Telegraph73 que, ao 

noticiar o fato, ainda alertou sobre os riscos da automutilação na adolescência e deixou números 

telefônicos de auxílio em caso de precisão.   

 
IMAGEM 10 – Campanha com a hashtag #Cut4Zayn 

 
Fonte: (R7, 2015) 

 

E este episódio não é um caso isolado. Em 23 de outubro de 2012, um tweet do perfil 

do site Entertainment Tonight noticiou que o popstar Justin Bieber havia sido diagnosticado 

com câncer. No mesmo dia, alguns fãs rasparam seus cabelos em solidariedade à suposta 

enfermidade do astro e lançaram a hashtag #BaldForBieber74 (IMAGEM 11). Até mesmo um 

site, BaldForBieber.com, foi criado na época. Na manhã do dia 25 de outubro, dois dias depois, 

o perfil apagou o tweet e esclareceu o que era apenas um rumor, o cantor não estava doente. 

                                                
71 Tradução: “Corte-se por Zayn”. 
72 Portal de notícias nacional R7 comentou sobre a hashtag e sua ascensão no Trending Topics. Disponível em: 

<http://entretenimento.r7.com/pop/fas-de-one-direction-cortam-os-pulsos-e-usam-a-hashtag-cut4zayn-para-
zayn-malik-retornar-a-banda-25032015>. Acesso em: 12 mar. 2017. 

73 Jornal britânico, The Daily Telegraph, abordando o sucesso da hashtag dedicada a boyband.  Disponível em: 
<http://www.telegraph.co.uk/women/womens-life/11496335/Zayn-Malik-leaves-One-Direction-Dark-truth-
about-the-Cut4Zayn-trend.html>. Acesso em: 12 mar. 2017. 

74 Tradução: “Careca por Bieber”.  
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IMAGEM 11 – Campanha #BaldForBieber 

 
Fonte: (BILLBOARD, 2012) 

 

Sobre a segunda possibilidade, homenagens ou mensagens inspiradoras, os fãs 

brasileiros de Lady Gaga gravaram suas reações ao assistir à apresentação da diva pop no show 

do intervalo do Super Bowl. O vídeo mostra fãs histéricos e muito extasiados a cada canção, 

expressões inexplicáveis com direito a coreografia e até caracterização. A homenagem 

inicialmente singela ganhou outras proporções: “as cenas acabaram virando um vídeo que 

chegou até a cantora via a gravadora Universal Music, com direito a resposta carinhosa de 

Gaga” (FAIA, 2017). A artista nova-iorquina compartilhou o vídeo em suas redes sociais com 

direito a declaração aos fãs: “Little Monsters do Brasil, vocês fazem história! OBRIGADA! 

Até o Rock In Rio!”75.  

 

c) Experiência lunática:  

A relação fã/ídolo é marcada por admiração, afeto e extremo engajamento. Porém em 

algum momento o fã pode extrapolar a barreira que os separa e levar o seu culto a níveis 

extremos, como a obsessão, pois “participa de relações imaginárias de intimidade com a 

celebridade. Em casos extremos, elas podem substituir relações reais de casamento, família e 

trabalho” (ROJEK, 2008, p. 57), entendido aqui como a experiência lunática.   

                                                
75 A reação da cantora foi narrada pelo portal de notícias especializado na música pop, Portal pop. Disponível em: 

<http://portalpopline.com.br/voces-fazem-historia-lady-gaga-manda-recado-aos-fas-brasileiros-apos-video-de-
reacao-ao-super-bowl/>. Acesso em: 12 mar. 2017. 
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Inevitavelmente, todo artista está sujeito a deparar-se com fãs que ultrapassam todos os 

limites de uma relação equilibrada. O grupo britânico One Direction já enfrentou algumas 

situações, nas quais suas fãs tiveram um comportamento preocupante e que iam além dos 

limites do bom senso.  Um deles aconteceu em 2013, quando uma garota obcecada pela banda, 

em um impulso desesperado para obter uma mensagem via rede social Twitter, ameaçou 

quebrar o pescoço de seu cachorro, caso os integrantes não a respondessem. Como não ouve 

nenhum posicionamento de nenhum dos cantores, a adolescente divulgou uma foto em seu 

perfil onde segurava o animal, aparentemente morto76 (IMAGEM 12).  

O ato teve repúdio de outros fãs da boyband, que taxaram a garota de “psicopata”.  O 

ato foi em vão, pois os garotos nunca a responderam e não se sabe ao certo se chegaram a 

receber as mensagens, tanto que nenhum deles chegou a pronunciar-se sobre o lamentável 

ocorrido. 

 

IMAGEM 12 – Ação desesperada de fã do One Direction para conseguir resposta de 
seus ídolos 

 
Fonte: (NOTÍCIA MUNDO, 2013) 

 

d) Anti-fãs, trolls e haters:  

Muitos aficionados gastam horas em frente a uma tela votando na figura adorada ou 

pedindo, incessantemente, via WhatsApp ou ligação, o novo single do artista nas paradas de 

sucesso. Em contrapartida, há também uma antítese em relação aos níveis de fãs de Sandvoss 

                                                
76 A ação da fã lunática e as imagens expostas por ela foram divulgadas no pelo site de notícias O Globo. Disponível 

em: <http://extra.globo.com/noticias/mundo/fa-da-banda-one-direction-afirma-ter-matado-cachorro-porque-
grupo-ignorou-mensagens-dela-9947020.html>. Acesso em: 16 mai. 2017. 
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(2013). Sanches (2015) distingue a tríade a partir das expressões: anti-fã, trolls e haters. Essas 

definições remetem a pessoas que dedicam seu tempo tanto quanto ou, por vezes, até mais que 

os fãs ao ídolo, porém, com um aspecto negativo. 

Compreende-se como anti-fãs aquela parcela de usuários que se empenham a agir de 

forma crítica frente ao objeto. Como exemplo de tal, Luan Santana, embora seja muito 

conhecido e adorado no país por fãs das mais diversas idades, também sofre com críticas ácidas 

que marcam presença em seus perfis nas redes sociais. Ao postar o vídeo de divulgação da 

marca de chocolates Snickers, na qual afirmava estar saindo do estilo sertanejo e partindo para 

o rock, muitos de seus anti-fãs se manifestaram em sua postagem no Instagram praguejando a 

ideia. Um usuário comentou “tinha que sair do sertanejo e do mundo”, enquanto outro, “se fosse 

pro rock, ia estragar o rock” (IMAGEM 13). 

 

IMAGEM 13 – Comentário pejorativo sobre Luan Santana 

 
Fonte: (LUAN SANTANA, 2017) 

 

Muitos dos internautas imersos no mundo da música se divertem fazendo piadas, 

ofensivas ou não, acerca de um artista. Não necessariamente fãs ou haters, os trolls se 

aproveitam de características dos cantores ou eventos ocorridos ao longo de suas carreiras para 

produzir conteúdos depreciativos. A exemplo disso, a cantora Lady Gaga, que estava 

confirmada no Rock in Rio 2017, mas teve que cancelar sua participação devido à problemas 

médicos. Assim que o anúncio foi confirmado pelo perfil oficial do evento e da cantora, os 

internautas se empenharam não apenas em criticar e reclamar sobre o ocorrido. O assunto foi o 
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mais comentado e muitos acharam a situação engraçada, sendo assim, produziram diversos 

memes, zombando não somente do cancelamento que desesperou os fãs, mas também das 

condições de saúde da cantora. 

O usuário Pedro Tressarolo (@pedrotrl) no Twitter, ironizou afirmando “Esse show da 

Lady Gaga era a única esperança que tínhamos do Brasil se reerguer”77. O site Sensacionalista 

também não perdeu a oportunidade e divulgou uma matéria intitulada “Lady Gaga cancela show 

no Rock in Rio e Ana Furtado é vista chegando na Cidade do Rock”. Conhecida por trabalhar 

com substituições nos programas da Rede Globo, a atriz Ana Furtado entrou na brincadeira e 

compartilhou a notícia no Twitter com o comentário “Aaah, gente... Também sou uma little 

monster. #chateada porque a @LadyGaga não vai poder fazer o show. Melhoras! #SouFã” 

(IMAGEM 14).78 

 

IMAGEM 14 – Ana Furtado entra em brincadeira 
após cancelamento de Lady Gaga no Brasil 

 
Fonte: (ANA FURTADO, 2017) 

 

Ao se tratar dos haters, aqueles que, ao contrário dos fãs entusiastas, gastam as suas 

energias para odiar algum ícone musical produzindo conteúdos destrutivos, pode-se citar o 

exemplo do cantor pop Justin Timberlake. Integrante da extinta boyband N’Sync, sucesso entre 

o fim dos anos 90 e início dos anos 00, o artista possui uma carreira consolidada. Entre inúmeros 

                                                
77 Internauta ironiza o cancelamento do show de Lady Gaga no Twitter. Disponível em: 

<https://twitter.com/pedrotrl/status/908408967826673664>. Acesso em: 08 nov. 2017. 
78 Ana Furtado entra na brincadeira e comenta sobre o cancelamento do show de Lady Gaga no Rock in Rio. 

Disponível em:<https://twitter.com/ana_furtado/status/908410906484379648>. Acesso em: 08 nov. 2017. 
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hits e turnês de sucesso, o astro foi agraciado com o honroso título de Príncipe do Pop. Porém, 

nem todos concordam com esta denominação. Muitos amantes da música acusam o cantor de 

ser superestimado, “badboy de fachada” e “aproveitador de fama”. 

Em um fórum de fãs de música pop no Twitter, usuários construíram um tópico apenas 

para criticar o artista e acusá-lo de “parasita de fama”, alegando que Timberlake sempre busca 

estar próximo de alguém que está em evidência para se manter nas notícias. A respeito do fim 

de seu relacionamento com Britney Spears no ano de 2002, o administrador do fórum 

comentou: “Após lançar seu álbum debut e perceber que tinha grandes chances de fracassar a 

médio prazo, tratou logo de se escorar não apenas no namoro com a Britney, mas também na 

amiga do casal, Xtina. Primeiro vamos aos fatos: Xtina já tinha álbum solo antes dele e vendeu 

bem, então se escorar nela era uma forma de potencializar o próprio sucesso do corno. Em 

segundo lugar, é no mínimo uma canalhice ele trabalhar em conjunto com a Xtina sabendo que 

a mídia vivia criando rixas entre ela e a Britney. Mais uma vez, o Corno usa de jogos baixos 

para se promover”79 (IMAGEM 15).  

 

IMAGEM 15 – Haters: Texto de hater em fórum 

 
Fonte: (PANDLR, 2017) 

                                                
79 Haters criam tópico no Twitter para criticar Justin Timberlake. Disponível em: <https://pandlr.com/cmm/14-

pan/forum/topic/justin-timberlake-washington-blade-o-esmurra-piada-racista-e-sexista/>. Acesso em: 08 nov. 
2017. 
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4.3 End Game: Considerações finais sobre o capítulo 

	

No amor e na guerra não há regras. Vale tudo para conquistar o afeto do ser amado. 

Quase como em um jogo completamente sem regras. Mas... será mesmo? Aqui quem comanda 

a partida não são necessariamente os reis e rainhas. Os peões, peças vistas com uma importância 

ínfera, por vezes assumem a liderança. Tomam as rédeas rumo à vitória. Um jogo de xadrez 

sem ordens hierárquicas. Neste capítulo, as experiências apresentadas mostraram que não só o 

fã é agraciado com um contato especial – os ídolos também são surpreendidos com uma atenção 

especial por parte de seu público. E, nesta narrativa da vida real, nem tudo faz parte do roteiro. 

O figurino para a performance da gestão de marcas pode ter algumas saias justas, mas também 

outros modelos que a vestem como ninguém. You fit me better than my favorite sweater.   

As experiências catalogadas dividem-se em dois macro grupos: do ídolo ao fã e fã ao 

ídolo. No primeiro conjunto, apresentam-se a experiência direcionada e de marketing, um 

regalo aos olhos dos apaixonados. Como um reconhecimento à dedicação dos afáveis fãs, a 

estratégia de marketing passa camuflada para dentro do universo dos aficionados. Um cavalo 

de troia um pouco menos trágico, que após ultrapassar as muralhas não revela soldados, mas 

um estratagema decisivo para manutenção e a conquistas de fãs. A primeira, uma ação direta a 

um fã, que representará todo o fandom. A segunda, destinada a todo o público fiel, visa estreitar 

os laços com o fã e manter a marca no mercado. Na peregrinação por exemplos ilustrativos, um 

pouco mais difícil de ser encontrada, a ação de marketing direcionada ao gerenciamento do 

relacionamento entre fãs e ídolo às vezes é esquecida ou subestimada pela gestão de marca. 

Nem todo artista percebe a necessidade e potencial de impulsionar o engajamento de seus 

seguidores. 

O segundo macro grupo compreende as experiências que os fãs agraciam seus ídolos. 

Presenciais (mobilização presencial) ou por intermédio das mídias digitais (engajamento 

online), os fãs se esforçam ao máximo para ter, mesmo que de forma mínima, a atenção do 

ídolo. Independente do artista, o desejo de estar ao lado do objeto de adoração ultrapassa 

fronteiras literalmente. Noites sem dormir ou muitas horas em uma estrada: nada para o fã. Tais 

classificações certamente são as que possuem maior abundância em relação a ocorrências. 

A experiência lunática não foi planejada, ela simplesmente aconteceu ao passar das 

folhas de um livro para outro. Embora contemplá-la com exemplos tenha sido difícil, o fã 

lunático ganhou seu destaque nesta pesquisa. Extremo em suas ações, embora seja comparado 

ao perfil do adorador, este ser específico ganha novos atributos agir em condições isoladas e 

com gestos duvidosos. 
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Os percalços não pararam por aqui. O outro lado dos seres aficionados foi revelado. Ao 

destacar as ações de anti-fãs, trolls e haters, a grande dificuldade não estava apenas em definir 

e distinguir um papel tão similar aos antagonistas, como também em exemplificar suas ações, 

visto que essa parcela de público também intervém na gestão de marcas, além de serem rivais 

assumidos do sujeito que protagoniza esta pesquisa: o fã.   

É interessante observar que durante esse processo de catalogação, identificou-se não 

apenas a criação das categorias de experiências, mas também a possibilidade de interação entre 

as diferentes ações. Ora, quando se trata do caso de mutilação compartilhado entre o fandom da 

boyband One Directon, aqui citado como engajamento online, a convergência ocorre com a 

atividade lunática. Apesar do fomento online, a ação em si categoriza-se a partir de uma 

perspectiva patológica, dado o extremismo da situação. O mesmo pode ocorrer entre outras 

categorias, salvo as singularidades de cada experiência. 

 

4.4 Goodbye, For Now. Distract Me With Your Lines: CONCLUSÃO 

 

O tempo não possui fim, mas sim, ele é o fim. Quando uma porta misteriosa apareceu 

no início do caminho, muitos questionamentos foram feitos. Dúvidas paralisantes ecoavam 

como um mantra. Elas se tornaram o combustível mor para avançar a cada passo desta 

investigação. Em inúmeros momentos, a vontade de desistir insistiu em instalar-se. Nenhuma 

expedição é fácil. Mas acalme-se, leitor: as experiências aqui adquiridas serão levadas por toda 

uma vida. Dificuldades transportam a destinos extraordinários. Abra bem os olhos e a mente. 

Every lesson forms a new scar, so keep your eyes open.  

Ao início, esta pesquisa buscou compreender como o advento das novas mídias digitais, 

dentro do apogeu cibernético nas últimas décadas, reconfigurou as experiências de fãs 

adolescentes de ídolos de expressividade internacional da música pop. O que inicialmente era 

uma suspeita, confirmou-se: por meio delas não houve uma mudança brusca, mas sim uma 

intensificação na sensação de proximidade da relação fã/ídolo. As mídias tradicionais, em um 

cenário de convergência, não parecem mais serem capazes de encantar, solitárias, o voraz 

consumidor de música. 

Como já mencionado anteriormente no tópico You Got a Reputation: Revisão histórica 

do estudo dos fãs, as experiências entre fãs e ídolos sempre existiram. Períodos antes da 

proliferação das plataformas virtuais, os fãs exerciam suas funções e atividades por meio de 

cartas, ligações para as rádios e até mesmo em reuniões de fã-clubes. A internet, portanto, 

potencializou tais ações e intensificou a participação imediata do fã, que agora possui todas 
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essas possibilidades de contato na palma da mão. Já o ídolo, além de muitas vezes responder 

tais tentativas de contato, utilizavam da fabricação e distribuição de materiais de mídia impressa 

e audiovisual.  

Fica claro que as seis experiências aqui citadas, não são uma novidade que teve seu 

início inerente ao advento tecnológico. Elas sempre estiveram presentes, mesmo que de forma 

offline. Quando comparadas aos anos 90, pode-se citar o caso da boyband Backstreet Boys, 

conhecidos também por realizar visitas supostamente espontâneas em hospitais infanto-juvenis 

a fim de alegrar os pacientes80. A experiência direcionada era propagada pela própria equipe da 

marca através do envio de releases para diversos meios de comunicação com o intuito de torná-

la de conhecimento público e angariar mídia espontânea. A cobertura da ação feita pela mídia 

corporativa legitimava a experiência como ocasional e não proposital.  

O que antes deveria ser planejado desde seu primeiro momento, ganha, com o advento 

tecnológico, uma nova perspectiva. A gestão de marca tem que acompanhar o imediatismo, 

caso contrário, por um erro de timing, uma oportunidade estratégica pode ser perdida. O ídolo 

passa a explorar situações convenientes, às vezes criadas até pelo próprio fã, como foi o caso 

da experiência direcionada já mencionada da artista Beyoncé. A ação intermediada por um 

celular, primeiramente foi realizada, para logo em seguida ser compartilhada pela própria fã, o 

que, consequentemente, gerou divulgação espontânea. Não somente esta, mas todas as 

categorias anteriores podem ser experimentadas em ambiente offline. 

As novas mídias, portanto, têm o papel de fortalecer e agraciar novas experiências a um 

público fiel e sedento por novidades; por meio delas há possibilidades de contato, que antes 

eram quase inexistentes. Essas experiências concedem não só o poder das novas mídias na 

relação ídolo/fã, como o empoderamento que agora está intrínseco ao consumidor. O 

sentimento de proximidade com o artista, fortalecido pelas relações e laços estabelecidos, 

confere satisfação, pois o fã sente que seu papel está sendo devidamente reconhecido e assim, 

continua exercendo-o, de forma cada vez mais intensa. No processo de interação entre ídolo e 

fã, essa relação passa a ser mútua, e não unilateral como podia-se imaginar.  

Houve então, por parte da publicidade, uma necessidade de reinvenção. O público 

demanda novos meios e práticas para concretizar a experiência de consumo em relação a seu 

artista musical favorito. A compra de álbuns, produtos licenciados e idas a shows mostraram-

se redutivas diante de seus anseios de contato imediato com o ídolo musical. A publicidade 

digital adaptou-se a esta nova demanda, que estimula e convida o consumidor que tem algo a 

                                                
80 Backstreet Boys visitam fãs em hospital. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=Te-

x_KEO210>>. Acesso em: 28 de nov. 2017. 
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dizer sobre determinada marca a participar. Estes consumidores são agora definidos como 

prosumers (JENKINS, 2009), que são usuários produtores de conteúdo, tornando-se peças 

importantes na divulgação de um determinado produto, marca, artista. 

Diante então deste cenário convergente, a gestão de marca dos artistas da música 

inevitavelmente teve de ser alterada para atender, da melhor forma possível, às demandas de 

seu fiel público e proporcionar um elo inabalável. Um comentário não respondido ou um fato 

sem um esclarecimento satisfatório podem causar verdadeiros desastres e crises de imagem. O 

consumidor transfigurou-se em parte integrante da equipe do artista, e muitas vezes uma peça-

chave da mesma – seja graças ao seu engajamento incondicional para consolidar e manter a 

carreira de seu objeto de culto, na prática de conteúdos próprios através do material do artista, 

ou defendendo-o frente aos haters. 

Neste momento, uma instigante descoberta cruzou o caminho: o ídolo instiga o fã para 

engajar-se perante a sua marca. Se, para os seguidores, o engajamento é um ato de devoção que 

demonstra o quão intenso é a função de ser fã, para o ídolo, além da resposta e do afeto, é parte 

integrante de um plano estratégico para a manutenção de marca. E mesmo nessa aparente 

liberdade em produzir conteúdos inéditos sobre o artista de forma independente, o ídolo guia o 

seu público; são instruções sutis que mantém as rédeas da carreira ainda sim em suas mãos e 

que são quase imperceptíveis para o idolatra, visto que este interpreta como um gesto de 

retribuição aos longos períodos de dedicação.  

Um inestimável tesouro foi encontrado. Por meio de uma cuidadosa e inédita seleção, 

criaram-se categorias para classificar e catalogar as experiências dos fãs de modo que, através 

de inúmeros exemplos da indústria fonográfica, mostraram-se, neste caso, aplicáveis em 

diferentes fandoms de música pop. Para o método ser ampliado por outros pesquisadores, será 

preciso levar em consideração as alterações necessárias para a adaptação mediante o corpus e 

objeto empírico selecionado.  

Com a diversidade de exemplos apresentados, verificou-se também que, independente 

do artista do gênero em questão, a organização e o modo de compartilhar dos fãs mantém-se o 

mesmo. O engajamento, a devoção e o amor que o público agracia o artista são similares, e o 

desejo de conhecer e manter o artista no topo das paradas é um anseio comum. O que diferencia 

é o modo como determinados artistas administram, oferecem e executam as experiências. I was 

born to make you happy.  

Para a análise, foram criadas as seguintes categorias: ao tratar-se de experiência de 

interação promovida a partir do ídolo para o fã, podem ser compreendidas como ação de 

marketing e experiência direcionada, dependendo de suas especificidades. Por outro lado, 
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quando essa mesma experiência de interação é direcionada do fã ao ídolo, categorizaram-se 

outros quatro níveis: mobilização presencial, engajamento online, experiência lunática e anti-

fãs, trolls e haters. 

Acredita-se que tais categorias podem auxiliar na análise e compreensão da atuação do 

fã mediante a carreira do ídolo. Tal fator se faz importante no campo da comunicação, já que a 

indústria musical é um mercado inerente na sociedade entre os mais diversos níveis de 

engajamento, sendo altamente rentável. Sendo assim, compreende-se que estudar o público fiel 

pode auxiliar não somente na criação de novas categorias, mas também em estratégias de 

mercado voltadas especialmente para cada tipo de público. 

Fim de cena. O último ato se encerra e as pesadas cortinas se fecham. Os atores desta 

peça saem de cena. Mas não saia do lugar ainda – a aventura no fascinante universo acadêmico 

ainda não acabou. Ainda que estas sejam as linhas derradeiras, há muito ainda a explorar. Novas 

contribuições podem ser feitas a partir desta. Tanto o mercado, quanto o espírito curioso e 

pesquisador do ser humano não param, o que eventualmente pode acarretar na criação de novas 

categorias a serem anexadas a essas já criadas. O pesquisador nunca sai de seu personagem. 

Então este não é um adeus, é um doce até logo e um convite a refletir sobre novas ideias e 

conceitos aqui despertados. And now it’s clear to me, the story isn’t over, not the end. 
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ANEXOS 

 
ANEXO A – Estratégia de proximidade de Ivete Sangalo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ANEXO B – Comentário depreciativo de anti-fã em publicação de Anitta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO C – Comentário ácido de troll 
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ANEXO D – Conteúdo crítico produzido por haters 

 
 

ANEXO E – Gráfico cronológico de ascensão de Sandy e Junior  
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ANEXO F – Produção e apropriação de conteúdo por fãs entusiastas 
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ANEXO G – Fãs defendem Taylor Swift de ataques na internet 
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ANEXO H – Comentários positivos a permanência de Luan Santana no sertanejo  

 
 
 

ANEXO I – Comentário que elogia o sucesso da campanha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 

135	

ANEXO J – Comentário depreciativo sobre a nova escolha do cantor 

 
 
 

ANEXO K – Comentário que desacredita a ação 
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ANEXO L – Comentário frustrado de fã com o cantor  

 
 
 

ANEXO M – Ação proibicionista do Taylor Nation contra fã 

 
 
 

ANEXO N – Fãs decepcionados com a ausência de Lady Gaga em evento brasileiro 

 
 
 
 



	

 

137	

ANEXO O – Estratégia de interatividade de Luan Santana 

 
 

 
ANEXO P – Gráfico demonstrativo 
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