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RESUMO 

 

Os fãs brasileiros são frequentemente referidos como os “melhores” e “mais apaixonados” 

do mundo, principalmente por artistas e celebridades internacionais. Seu engajamento por 

produtos culturais de outros países se destaca e chama atenção de produtores e estúdios, o 

que se evidencia ainda mais a partir da ascensão das mídias digitais. Na busca por entender 

as motivações e dinâmicas por trás desse comportamento, é feita uma análise de conteúdo 

através da revisão de literatura de teses e dissertações já escritas sobre esse objeto, 

observando semelhanças e diferenças para traçar um perfil do fã nacional, discutindo os 

resultados a partir de teorias sobre cultura pop, fandoms transculturais e a formação da 

identidade nacional brasileira – a qual mostra que, devido ao nosso processo histórico de 

colonização, há uma tendência de valorização à cultura estrangeira. Toda a pesquisa é 

embasada pela perspectiva crítica da Economia Política da Comunicação, campo que estuda 

as relações de poder na Indústria Cultural e a inserção desta na lógica capitalista, que 

complementa o já estabelecido campo dos Estudos de Fãs, propondo um arcabouço analítico 

que permite a compreensão da totalidade do problema.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Cultura de Fãs; Fãs Brasileiros; Cultura Pop; Estudos de Fãs; 

Economia Política da Comunicação 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Brazilian fans are usually referred to as the “best” and “most passionate” in the world, 

especially by international artists and celebrities. Their commitment to cultural products from 

other countries is evident and draws attention of producers and studios, which has become 

even more evident since the rise of digital media. In order to understand the motivations and 

dynamics behind this behavior, a content analysis is done by reviewing the literature of thesis 

and dissertations already written on this object, observing similarities and differences to track 

a national fan profile, discussing the results from theories about pop culture, transcultural 

fandoms and the formation of Brazilian national identity - which shows that, due to the 

historical process of colonization, there is a tendency to endorse foreign culture. The whole 

research is based on the perspective of the Political Economy of Communication, a field that 

studies relations of power in the Cultural Industry and its insertion in the capitalist logic, 

complementing the already established field of Fan Studies, proposing an analysis framework 

that allows the understanding of the problem in question at its full. 

 

KEYWORDS: Fan Culture; Brazilian Fans; Pop Culture; Fan Studies; Political Economy of 

Communication 
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INTRODUÇÃO 

 

Todos temos interesses. Seja uma atividade, como culinária ou crochê; uma área de 

conhecimento, tal qual astronomia ou geopolítica; ou um produto cultural, como filmes ou 

quadrinhos. É uma característica humana e uma das nossas motivações de vida. O grau de 

interesse pode variar: há aqueles que trabalham com o objeto de interesse, aqueles que os tem 

como hobby; os que se dedicam diariamente e os que acompanham ocasionalmente. Quando 

esse objeto passa a ser uma das prioridades de engajamento do indivíduo, ele pode ser 

considerado entusiasta, especialista, admirador, apreciador... ou fã. Para Grossberg (2001, p. 

63, tradução minha): 

 

Todos são constantemente um fã de vários tipos de coisas, visto que não se pode 

existir em um mundo onde nada importe (incluindo o fato de que nada importa). 

Na verdade, acredito que o que hoje descrevemos como “fã” é a articulação 

contemporânea de um relacionamento necessário que tem historicamente 
constituído o popular, envolvendo relacionamentos a coisas tão diversas quanto 

trabalho, religião, moral e política.1 

 

Porém, o mesmo autor lembra que “ser fã implica uma relação muito diferente com a 

cultura, uma relação que parece existir apenas no reino da cultura popular” (GROSSBERG, 

2001, p. 50, tradução minha). 2,3 Apesar de designarem atividades semelhantes, a significação 

de “ser fã” diverge por ser comumente atrelada ao apreço à cultura de massa, enquanto os 

demais (entusiasta, especialista, admirador e apreciador) são associados à cultura erudita. São 

comumente denominados de fãs, por exemplo, torcedores esportivos apaixonados, 

consumidores fiéis de determinada marca comercial, eleitores engajados ou público fiel de 

algum produto da Indústria Cultural (séries, filmes, livros, bandas, artistas...). É sobre estes 

últimos que me refiro neste trabalho. 

O consumo do fã, sobretudo os de objetos midiáticos, está atrelado a processos 

interativos e transformativos (VIEIRA, 2015), que podem culminar na criação de fandoms, 

                                                             
1 Do original: “Everyone is constantly a fan of various sorts of things, for one cannot exist in a world where 
nothing matters (including that nothing matters). In fact, I think that what we today describe as a ‘fan’ is the 

contemporary articulation of a necessary relationship which has historically constituted the popular, 

involving relationships to such diverse things as labor, religion, morality and politics”. 
2 Assim como Grossberg, tomaremos por “cultura popular” a definição adotada pelos Estudos Culturais, ou 

seja, “as formas e atividades cujas raízes se situam nas condições sociais e materiais de classes específicas; 

que estiveram incorporadas nas tradições e práticas populares”, estando em “uma tensão contínua (de 

relacionamento, influência e antagonismo) com a cultura dominante.” (HALL, 2003a, p. 257). Ao longo da 

pesquisa esta questão será retomada e aprofundada. 
3 Do original: “being a fan entails a very different relationship to culture, a relationship which seems only to 

exist in the realm of popular culture”. 
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isto é, grupos sociais de pessoas que compartilham do mesmo interesse de maneira 

participativa e seguindo convenções de interpretação.4 O entusiasmo e a dedicação dos fãs 

resultam em comunidades altamente comprometidas e que, por isso, se organizam de maneira 

complexa, com hierarquia social, vocabulário próprio, produções internas etc. 

O fã é um retrato da sociedade em que se insere, assumindo simultaneamente os 

papéis de receptor, consumidor e, por vezes, produtor na indústria responsável pela cultura 

das massas. É uma alegoria pontual e, graças ao seu alto grau de comprometimento, bastante 

ilustrativa de como lidamos com informação, arte e entretenimento, bem como com 

autorrepresentação e sociabilidade na era do capitalismo e das tecnologias da informação e 

comunicação (TIC), podendo, assim, nos oferecer pistas sobre padrões de consumo e as 

lógicas que permeiam a estrutura social. Eles também estão na vanguarda do uso das 

inovações tecnológicas (JENKINS, 2008), expondo seus limites e potenciais, servindo à 

Indústria como uma espécie de grupo teste para a introdução de novidades. Logo, é 

necessário falar de fã, cotidiana e academicamente, afinal, “estudar e entender um fã ou um 

grupo de fãs é tentar entender a própria sociedade e o momento cultural na qual se encontra” 

(CARLOS, 2011, p. 26). É isso que move esta pesquisa. 

Mas não foi até poucas décadas atrás que tal importância passa a ser reconhecida. 

Antes disso, na imprensa, o engajamento do fã era (e, por vezes, ainda é) altamente 

estereotipado, sendo retratado como exagerado, infantil, patológico ou resultado da 

manipulação midiática – visão que acabou por ser adotada também pela academia (JENSON, 

2001). As primeiras discussões científicas que fugiam desse padrão surgem nos anos 80 em 

torno do conceito de “audiências ativas”, e, finalmente, despontam como Estudos de Fãs no 

início dos anos 90. Já no Brasil, as pesquisas no campo têm início em 2002, desfrutando de 

um significante crescimento a partir de 2010 (COSTA, 2018).  

Sendo, portanto, um campo relativamente novo e emergente, existem, ainda, diversas 

carências teóricas a serem preenchidas, algumas dessas apontadas por Busse e Hellekson, em 

entrevista a Jenkins, ao afirmar perceberem a existência de “grandes lacunas em áreas que 

não prestamos atenção o suficiente, tais como Estudos Críticos de Raça, 

                                                             
4 Vieira (2015, p. 73), citando Jenkins, lembra que “nem todo grupo de fãs é necessariamente uma 

comunidade de fãs, ou fandom [...] pois para fazer parte de um fandom, o indivíduo deve incorporar as 

práticas e convenções do grupo, tal como adotar uma ‘forma correta’ de ler e saber empregar essas práticas e 

convenções na hora de interpretar em um contexto de experiência coletiva e não somente nível individual”. 
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transculturalismo/transnacionalismo e teoria marxista do trabalho, para mencionar algumas” 

(BUSSE; HELLEKSON, 2014, on-line, tradução minha).5  

Este trabalho enseja avançar na busca por sanar algumas dessas carências, trazendo a 

perspectiva crítica da corrente brasileira da Economia Política da Comunicação (EPC) para 

compreender a cultura de fãs. Partindo da percepção de que “não há nada atemporal e 

imutável sobre essa cultura; fandom se origina em resposta a condições históricas específicas 

[...] e permanece constantemente em fluxo” (JENKINS, 1992, p. 3, tradução minha)6, e que 

“estudar fãs significa estudar um tipo específico de audiência”, visto que “fãs desenvolvem 

uma relação com produtos culturais que não são compreendidos pelas abordagens 

tradicionais dos estudos de recepção” (COSTA, 2018, p. 50), torna-se fundamental situar o 

fã – e o fenômeno da convergência midiática comumente atrelado a ele – no contexto mais 

amplo da Indústria Cultural, que, por sua vez, deve ser percebida diante da sua função na 

manutenção da ordem social no modelo do capitalismo monopolista (BOLAÑO, 2000). 

Essa perspectiva ajudará a entender o objeto de estudo trazido aqui: os fãs brasileiros 

de objetos culturais internacionais, rotineiramente referidos como “os melhores” ou “mais 

energéticos” do mundo, por motivos que desvendaremos ao longo do trabalho. Ora, sendo o 

fã uma alegoria social e o fã brasileiro conhecido pela energia e engajamento de seu público 

– desde torcedores de futebol a fãs adolescentes em portas de hotéis –, estudar histórica, 

cultural e mercadologicamente as raízes dessas paixões é um passo importante para uma 

maior compreensão dos nossos valores, gostos e anseios. É este, portanto, o objetivo geral 

desta pesquisa. 

Entretanto, não devemos, ingenuamente, crer na soberania exclusiva da audiência – e 

é aqui que os estudos críticos exercem papel fundamental na pesquisa: não se pode gostar do 

que não se conhece, e só se conhece o que é produzido (SCHNEIDER, 2015). É apenas a 

partir da análise do panorama geral – possibilitado pelo materialismo histórico – que poderei, 

de fato, interpretar a alegoria de forma completa. Como lembra Murdock (1990, p. 189-190, 

tradução minha), ao estudar o que ele chama de “audiências ativas”, devemos analisar as 

estruturas como “formações históricas, sujeitas a modificações”, sendo a primeira tarefa de 

análise a de “conceituar essas formações mais amplas”, e a segunda “traçar os caminhos nos 

                                                             
5 Do original: “we are realizing that there are huge gaps in areas we have not paid enough attention to, such 

as Critical Race Studies, transculturalism/Transnationalism, and Marxist Labor Theory, to name just a few”. 
6 Do original: “here is nothing timeless and unchanging about this culture; fandom originates in response to 

specific historical conditions […] and remains constantly in flux”. 
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quais essas estruturas impactam sobre a ação cotidiana e, por sua vez, são modificadas por 

ela”. 7 

Trago, então, como objetivos específicos: entender o papel de ídolos internacionais 

na manutenção da nossa cultura e na constante formação identitária do povo brasileiro; 

analisar os interesses da Indústria Cultural internacional no nosso público e quais suas 

estratégias para atingi-lo; apoiar a formação de uma linha de estudos dos fãs brasileiros a 

partir das nossas especificidades culturais; e contribuir para a inserção da perspectiva crítica 

da Economia Política da Comunicação nos Estudos de Fãs. 

Essa dissertação está estruturada em quatro capítulos, com enfoque histórico, teórico, 

empírico e analítico, respectivamente. No primeiro capítulo faço um levantamento histórico 

dos Estudos de Fãs no mundo e especialmente no Brasil, trazendo os principais temas e 

conceitos; posteriormente, trago levantamento semelhante da Economia Política da 

Comunicação, para, então, sugerir possíveis interseções entre os campos. Esse aporte inicial 

nos situa em relação às tradições, abordagens e tendências temáticas dos campos, bem como 

desenvolve noções basilares à pesquisa, a serem utilizadas a partir dali. 

No segundo capítulo parto das diretrizes da EPC para explorar o papel do fã na 

Indústria Cultural. Problematizando o viés mercadológico e, em certo grau, entusiasta 

comum às teorias dos Estudos de Fãs trazidas no capítulo anterior, faço uso destas para 

entender as dinâmicas e motivações do público fiel, questionando seu poder de escolha e 

autonomia. A partir daí, exploro interesses e estratégias das diversas indústrias culturais neste 

processo e suas devidas consequências, bem como o lugar ocupado pelo fã nessa lógica. 

Estabelecido o aporte teórico, no terceiro capítulo discutirei o público brasileiro que 

se dedica a obras, celebridades e artistas internacionais através da análise de conteúdos de 

teses e dissertações anteriores, buscando os hábitos e padrões de consumo nas dinâmicas dos 

fandoms nacionais voltado a objetos culturais internacionais. 

No quarto e último capítulo utilizo pesquisadores em cultura pop, teoria transcultural 

do fandom, Estudos Culturais e historiadores e sociólogos brasileiros num esforço analítico. 

Essas teorias elucidam as características observadas no capítulo anterior e viabilizam a busca 

por uma origem (histórica e pelos esforços das próprias indústrias) da admiração nacional 

pela cultura de fora.  

                                                             
7 Do original: “formaciones históricas, sujetas a modificaciones”. [...] “conceptualizar esas formaciones más 

amplias” [...] “trazar los caminos en los que estas estructuras hacen impacto sobre la acción cotidiana y, a 

su vez, son cambiadas por ella”. 
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Um dos maiores desafios dessa dissertação foi encontrar uma metodologia adequada 

para a compreensão da totalidade que o materialismo histórico (tradicional à EPC) pede, bem 

como a possibilidade de uma generalização não vulgar do perfil do fã brasileiro, objetivada 

aqui. Sandvoss (2005) condena a recorrente problemática de “escala versus detalhe” nos 

Estudos de Fãs, onde autores se utilizam de fandoms isolados e específicos como padrões 

para generalizações grosseiras – fala que me assombrou constantemente durante essa escolha, 

que também deveria considerar os recursos e o tempo limitado de uma pesquisa de mestrado. 

A revisão de literatura foi escolhida desde o início para o levantamento dos Estudos 

de Fãs, num esforço para compreender um campo até então novo para mim e investigar 

abordagens próximas à linha crítica que me insiro.  

Porém, a grande indecisão estava na pesquisa empírica sobre os fãs brasileiros. A 

primeira metodologia pensada foi um estudo netnográfico (FRAGOSO et. al., 2011), 

seguindo a maioria dos estudos sobre fãs no país – que possuem objetivos diferentes e muito 

menos abrangente. A proposta seria a observação de cinco grupos virtuais de fandoms 

dedicados a diferentes mídias: música, série, filme, HQ e celebridade. Analisaria cada um 

destes por cerca de dez dias em três sites de rede social: Twitter, Facebook e Instagram, os 

mais comuns no país. Contudo, por mais que essa análise desse conta de diversificar os 

formatos e mídias dos objetos idolatrados, não solucionaria o problema de que cada ídolo 

tem suas diferenciações, e que estas são necessariamente incorporadas ao seu público. Isso 

pode ser demonstrado pelo exemplo de duas artistas que, para aqueles que não possuem tanta 

familiaridade, podem parecer semelhantes, mas possuem fandoms bastante diferentes: 

Beyoncé e Lady Gaga. Ainda que as duas sejam cantoras pop norte-americanas, aclamadas 

pela crítica e pelo público (e até possuam duas músicas juntas), suas letras, performances e 

falas priorizam causas distintas, além de Beyoncé ter mais tempo de fama e uma imagem 

menos controversa8 na mídia, o que resulta em um número significativamente maior de fãs – 

ao menos segundo números em comunidades de redes sociais digitais (BOESCHENSTEIN, 

2017). A primeira usa sua plataforma para conscientizar sobre feminismo e igualdade racial, 

enquanto a segunda tornou-se símbolo de aceitação para a comunidade LGBT, sendo 

chamada de “mãe” (“mother”) por muitos deles. Como mostra a dissertação de Lívia Santos 

(2017), que estudou fãs cariocas de ambas, de fato existem muitas similaridades entre estes 

                                                             
8 Durante a divulgação de seus primeiros álbuns, Lady Gaga era conhecida por sempre fazer aparições 

polêmicas na mídia, como quando afirmou ser hermafrodita em um programa de TV (negando depois) ou 

ainda quando usou um vestido inteiramente feito de carne no tapete vermelho do MTV Video Music Awards 

de 2010. 
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grupos, mas as diferenças entre eles são determinantes para a identidade de cada um, não 

devendo ser ignoradas. 

Para que esta pesquisa cumpra seu objetivo, é necessário o estudo de diversos e 

numerosos fandoms, abrangendo diferentes mídias, públicos, nacionalidades das obras e 

formas de consumo, o que não seria possível no prazo de dois anos – ao menos não na 

profundidade desejada. A solução encontrada para isso foi utilizar novamente da revisão de 

literatura, agora me apropriando de esforços já feitos anteriormente, unindo-os numa coleção 

de análises completas e detalhadas. Assim, opto pela análise temática de todas as teses e 

dissertações que se encaixassem no tema de fandoms brasileiros transnacionais, numa 

pesquisa quanti-qualitativa para dados secundários. 

Cabe lembrar, porém, que a primeira metodologia aplicada nesta pesquisa, tão logo 

quanto na etapa de elaboração do pré-projeto, foi a do pesquisador orgânico a partir da minha 

própria experiência como fã, tendo participado ativamente de fandoms entre 2009 e 2012 e 

mantendo proximidade com este universo desde então. O termo pesquisador orgânico é usado 

com frequência nos Estudos Culturais, defendido por nomes como Stuart Hall (1992), que 

acreditam que a vivência do pesquisador é capaz de enriquecer a pesquisa. Em outras linhas, 

pode receber também o nome de pesquisador insider ou autoetnografia (FRAGOSO et. al., 

2011, p. 193). Apesar da escolha por essa abordagem trazer armadilhas para a interpretação 

e análise de resultados, entende-se que, com o cuidado necessário para discernir onde e 

quando é preciso distanciamento ou proximidade, a perspectiva do insider oferece uma carga 

subjetiva diferenciada, permitindo um relato no qual “elementos autobiográficos do 

pesquisador ajudam a desvelar diferentes contornos e enfrentamentos do objeto de pesquisa 

em um fluxo narrativo de cuja análise sujeito e objeto fazem parte” (AMARAL, 2009, p. 15). 

É nisto que se baseia minha escolha pelo uso da primeira pessoa do singular ao longo 

do texto, inspirada em partes pela tese de Sarah Moralejo da Costa (2018). Assim como ela, 

compreendo a relevância da neutralidade acadêmica, mas considero que as especificidades 

do objeto estudado e o próprio histórico dos Estudos de Fãs reivindicam uma posição mais 

pessoal e subjetiva do pesquisador. Não por isso deixo de reconhecer que esta pesquisa é 

resultado de um esforço em conjunto entre mim e minha orientadora, primordialmente, bem 

como de meus professores e colegas de curso e os diversos autores que referencio, em 

especial aqueles cujas teses e dissertações compõe o corpus deste trabalho.  

 A abordagem do pesquisador insider é encorajada pelos Estudos de Fãs para que seja 

evitado o habitual preconceito com essa forma de consumo. Matt Hills (2002) entende que a 
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autoetnografia é preferível ao que ele chama de fan-etnography (etnografia por pesquisadores 

não-fãs), argumentando que:  

 

Autoetnografia pode traçar como múltiplos fandoms estão ligados através da 

realização individual de uma auto identidade. Esses múltiplos fandoms e os 

interesses em diferentes formas de mídia podem ser coerentes de maneiras 

intrigantes. Discursos particulares podem ser compartilhados entre o que, à 

primeira vista, parecem ser objetos muito diferentes de um fandom. Obviamente, 

diferentes grupos também podem não se relacionar claramente uns com os outros, 
permitindo que diferentes aspectos e dimensões da auto identidade sejam 

percebidos através de materiais culturais. A autoetnografia oferece uma solução 

possível para o problema identificado por Nick Couldry, ou seja, o problema de 

"muitos textos", e de como nós, como mídia consumidores e fãs, construímos um 

sentido para aqueles textos que são relevantes e significativos para nós. (HILLS, 

2002, p. 52, tradução minha).9 

  

Considerando a impossibilidade de uma leitura “neutra” e livre de interpretações 

(MORAES, 1999), a associação do pesquisador insider com a análise de conteúdos também 

é vista como algo positivo pois consiste numa observação crítica que exige um “rodeio 

metodológico e o emprego de ‘técnicas de ruptura’ e afigura-se tanto mais útil para o 

especialista das ciências humanas, quanto mais ele tenha sempre uma impressão de 

familiaridade face ao seu objecto de análise” (BARDIN, 2002, p. 28). 

Entendo a análise temática como uma das técnicas próprias da análise de conteúdo, 

tal qual indicado por Laurence Bardin (2002). A análise de conteúdo é descrita como um 

“conjunto de técnicas de análise das comunicações” (BARDIN, 2002, p. 31), que possibilita 

a descrição e interpretação de diferentes documentos, ajudando a “reinterpretar as mensagens 

e a atingir uma compreensão de seus significados num nível que vai além de uma leitura 

comum” (MORAES, 1999). Surge nos Estados Unidos, sendo sistematizado por volta das 

décadas de 1940 e 1950 para suprir as exigências dos campos da Sociologia e da Psicologia, 

que necessitavam de objetividade científica em suas pesquisas. Influenciada pelo recurso do 

computador, pelo interesse em estudos sobre a comunicação não-verbal (semiologia) e pela 

“inviabilidade de precisão” dos estudos linguísticos, essa metodologia vem sendo 

amplamente utilizada nas Ciências Humanas desde então (BARDIN, 2002, p. 22).  

                                                             
9 Do original: “autoethnography can chart how multiple fandoms are linked through the individual’s 

realisation of a self-identity. These multiple fandoms and interests in different media forms may cohere in 

intriguing ways. Particular discourses might be shared across what, at first glance, appear to be very 

different objects of fandom. Of course, different fandoms may also not clearly relate to one another, allowing 

different aspects and dimensions of self-identity to be realised through various cultural materials. 

Autoethnography offers one possible solution to the problem identified by Nick Couldry, namely, the problem 

of ‘too many texts’, and of how we, as media consumers and fans, construct a sense of those texts that are 

relevant and meaningful to us”. 
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Já a análise temática consiste na separação e enumeração dos temas de uma unidade 

de codificação pré-estabelecida, utilizando de resultados frequenciais e interpretativos para 

responder às questões da pesquisa. Trata-se de “detectar e descontar e depois classificar os 

elementos de significação” (BARDIN, 2002, p. 82) do material de estudo, neste caso, as teses 

e dissertações brasileiras sobre fandoms transculturais. Essa escolha se deu por entendê-la 

como recurso viável considerando o tipo de resultado esperado, o volume de documentos a 

serem explorados e o tempo disponível para isso.  

Sigo o modelo de organização também proposto por Bardin (2002), que é dividido 

cronologicamente em (I) pré-análise; (II) exploração do material; e (III) tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação. 

  

I. Pré-análise: definição do corpus 

 

Para encontrar todos os documentos a serem analisados, utilizei o Catálogo de Teses 

e Dissertações da CAPES10, pesquisando por trabalhos que trouxessem as palavras “fãs, 

fandom, otaku, otakus, fanfiction, fanart e fanfilm” em seus títulos, resumos ou palavras-

chaves. Este constitui o que Bardin (2002, p. 96) chama de “universo de documentos de 

análise”. 

A partir desse conjunto pré-definido e tendo em vista os objetivos da pesquisa se fez 

necessário delimitar o corpus. Sua formação “implica, muitas vezes, escolhas, seleções e 

regras” (BARDIN, 2002, p. 97). Para esta análise, foram selecionadas teses e dissertações 

realizadas em programas de pós-graduação da área de Comunicação e Cultura11 (e suas 

variações e subáreas) que tratassem de fãs, fandoms ou práticas de fãs brasileiros de 

músicos, celebridades, séries, novelas, filmes, animações ou HQ’s de outros países – e, no 

caso de mais de um objeto de idolatria, todos deveriam ser do mesmo país. O número final 

de documentos compatíveis com esses critérios foi de 39 pesquisas.12 

                                                             
10 O catálogo está disponível on-line, em catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses, cuja data de acesso não 

pode ser especificada, uma vez que a ele recorri diversas vezes durante a confecção desta dissertação, para a 
seleção dos documentos mencionados. 
11 A ideia original foi de analisar todas as teses e dissertações que abordassem o nosso objeto, em qualquer 

área. Contudo, depois da catalogação inicial, constatei que não só o número total (mais de 80 pesquisas) 

inviabilizaria a conclusão da pesquisa no tempo exigido, mas também que algumas abordagens – como as 

várias pesquisas em Educação ou ligadas à Linguagem e Tradução – não trariam contribuições relevantes a 

nosso objetivo. 
12 Oito pesquisas não foram encontradas ou não possuem direitos de reprodução. Estas, por razões óbvias, 

ficaram de fora do universo de documentos, sem ser possível determinar se elas se enquadram ou não no 

corpus. Acredito que a grande quantidade de pesquisas que atendem às regras do corpus, por sua vez, permite 

que essas baixas não acarretem uma perda significante para a amostragem. 

https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
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O objetivo do trabalho já havia sido estipulado anteriormente: identificar o perfil dos 

fãs transnacionais brasileiros, bem como as dinâmicas de fandoms, e observar as 

implicâncias sociais, econômicas e sobretudo culturais desse consumo. 

Já as hipóteses puderam ser traçadas a partir da pesquisa teórica dos capítulos 

primeiro e segundo e da leitura flutuante (estabelecimento de um primeiro contato com os 

documentos a serem analisados, permitindo as primeiras interpretações), sendo elas: a 

grande paixão dos brasileiros por objetos culturais internacionais se dá devido à nossa 

tendência de mimetizar culturas externas; e os fandoms brasileiros se destacam 

internacionalmente devido a seu alto grau de organização, intensificado com a incorporação 

das mídias digitais. Pela presença de hipóteses já pré-concebidas, esta é uma pesquisa de 

caráter indutivo, que visa a experimentação dessas hipóteses. 

Devido ao número de resultados comparado à totalidade de fãs e fandoms no país, 

bem como o caráter ainda emergente das pesquisas nacionais, não se deve considerar este 

corpus como uma amostragem (BARDIN, 2002). Porém, ele indubitavelmente serve aos 

propósitos dessa pesquisa, permitindo relevantes elucidações sobre as características 

fundamentais da parcela mais engajada de consumidores culturais do Brasil. 

 

II. Exploração do material 

 

Para a etapa exploratória tomo como modelo o exemplo que Bardin (2002, p. 65-66, 

grifo da autora) traz como “análise de entrevistas de inquérito”, em que faz uma análise 

“essencialmente temática”. Ela define sua pesquisa como “transversal”, visto que “as 

entrevistas são recortadas em redor de cada tema-objecto, quer dizer, ‘tudo o que foi afirmado 

acerca de cada objecto preciso no decorrer da entrevista, foi transcrito para uma ficha, seja 

qual for o momento em que a afirmação tenha tido lugar’”. Aqui, as teses e dissertações dão 

lugar às entrevistas.  

Em geral, foi feita uma leitura em ordem cronológica dos documentos selecionados. 

Quando definidos, os capítulos que tratavam da cultura de fãs brasileira voltada para as 

mídias selecionadas eram analisados exclusivamente – mas, caso não houvesse essa divisão, 

toda a dissertação era lida. As temáticas significativas para o objetivo eram adicionadas em 

forma de tópicos em fichas que seriam acompanhadas do código de identificação de cada 

pesquisa (ano de publicação, se era tese ou dissertação, e sobrenome do autor. Exemplo: 

2020_D_AMADO). Sempre que essa temática voltasse a ser mencionada por outra pesquisa, 
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o código desta era adicionada à contagem do tópico. Eventualmente, trechos ou entrevistas 

consideradas relevantes ou representativas eram incorporados aos tópicos. 

A categorização é um processo fundamental da análise temática, realizado em duas 

etapas: inventário, que consiste no isolamento dos elementos; e classificação, repartição de 

elementos e organização das mensagens. Uma boa categorização deve obedecer aos seguintes 

padrões: exclusão mútua (uma categoria por elemento); homogeneidade (organização 

definida por um único princípio); pertinência (as categorias devem servir ao objetivo da 

pesquisa ou corresponder às características próprias da mensagem); objetividade e fidelidade 

(diferentes analistas devem chegar à mesma divisão, que, portanto, deve ser definida de 

forma precisa); e produtividade (origina resultados produtivos, índices de inferências, 

hipóteses novas e dados exatos). 

 Assim, as fichas a serem preenchidas foram inicialmente separadas por categorias 

temáticas, definidas em uma laboriosa e exaustiva operação, permeada por diversas tentativas 

e erros, como prevê Bardin (2002), para que todos os 39 documentos que compõem o corpus 

fossem representados em todas as quatro dimensões, porém sem criar categorias muito 

próximas ou equivalentes. Estas se encaixam em quatro diferentes dimensões, conforme a 

tabela abaixo: 

 

Dimensão Categorias Indicação 

 Sociabilidade 

Relações interpessoais entre fãs ou fãs e ídolos; dinâmicas em 

grupos e comunidades; hierarquia dos fandoms; formas de 

organização e interação. 

DIMENSÃO I Identidade 
Influência do consumo na formação pessoal (gostos, valores e 

conhecimentos), na autoaceitação e nas construções de 

autonarrativas. 

Temática central Práticas de fãs 

Atividades produzidas pelos fãs: fanfictions, fanfilms, fanarts, 

cosplay, legendas, organização de eventos e manutenção de 

fansites. 

 

Hábitos de 

consumo frente 

mídias digitais e 

convergência 
midiática 

Interação com novas tecnologias e com estratégias de 

convergência midiática, bem como a exploração das mesmas para 

otimizar seu consumo ativo. 
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 Fãs isolados 

Seleção arbitrária de um pequeno grupo de fãs, sem relação prévia 

entre si. Normalmente para fãs de uma mesma cidade e para 

entrevistas em profundidade. 

 
Comunidades 

virtuais 

Comunidades do Orkut, grupos de Facebook, listas de discussão, 

fóruns online, plataformas Tumblr e Twitter, canais do Youtube, 

grupos em aplicativos de mensagens de texto etc. 

DIMENSÃO II Páginas de fãs 
Fansites, blogs ou revistas virtuais feitas por fãs dedicados ao 

ídolo visando principalmente a divulgação de novidades 

Grupo de 

amostragem 

Sites ou grupos 

de legenda ou 

scanlation 

Sites ou grupos virtuais dedicados à distribuição de traduções 

amadoras de obras audiovisuais (legendas) ou mangás (scanlation) 

feitas por fãs. 

 
Fanfictions ou 

sites de fanfiction 

Produções literárias feitas por fãs tendo o ídolo, personagens ou o 

universo da obra fictícia como objeto central da narrativa ou seus 

sites de distribuição 

 
Eventos ou 

encontros 

Acontecimentos sociais presenciais com diferentes atividades, 

normalmente organizados pelos próprios fãs. 

 Meet & Greet 
Encontro privado presencial entre fã e ídolo, organizado pela 

assessoria do artista antes de grandes eventos. 

 Estados Unidos - 

DIMENSÃO III Japão - 

País de origem do 

produto cultural 
Coréia do Sul - 

 Outros Irlanda, Reino Unido, Canadá e México. 

 Cantor ou banda - 

 Filmes - 

DIMENSÃO IV 
Séries e shows 

para TV 

Narrativas seriadas em live-action, sejam elas televisivas ou 

digitais (webséries). 

Tipo do produto 

cultural 

Franquias 

multimídia 

Obras fictícias que existem em mais de uma mídia, seja para contar 
a mesma narrativa (exemplo: livros e filmes de Harry Potter) ou 

para expandir o universo (exemplo: filmes, quadrinhos e 

animações de Star Wars). 

 Animes e mangás Desenhos animados ou HQ’s de origem japonesa. 

 Hallyu Elementos da cultura pop sul-coreana (novelas e bandas). 

Tabela 1: Dimensões e categorias da análise temática 

 

As categorias de cada dimensão são mutuamente exclusivas, ou seja: a dissertação 

que fosse atribuída à categoria sociabilidade não poderia também pertencer à categoria 
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práticas de fãs. Em casos de mais de uma possibilidade, priorizou-se a predominante. Já no 

caso de produtos culturais que pertencessem a uma franquia, mas apenas uma de suas 

variações midiáticas fosse discutida, a pesquisa se encaixaria na categoria desta última. 

 

III. Tratamento de resultados obtidos e interpretações 

 

A terceira e última etapa da análise de conteúdo é referente a operações estatísticas; 

síntese e seleção dos resultados; inferências; e interpretações. Nela, o produto da exploração 

foi sistematizado – novamente priorizando atender aos objetivos da pesquisa – em tabelas e 

textos descritivos que possibilitem uma melhor perspectiva do leitor sobre os resultados. 

Houve um cuidado para que, durante a exposição de resultados, minhas ideias pré-concebidas 

sobre os assuntos tratados não fossem manifestadas e, por isso, tento utilizar o maior número 

de citações possível. 

São esses resultados que formam o terceiro capítulo, de cunho empírico. Já no 

capítulo quatro, estas inferências e interpretações servirão de base para a interpretação 

analítica do objeto. 
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1 UMA BUSCA PELA ECONOMIA POLÍTICA DO FANDOM 

 

A forma como o texto – termo dado a todo e qualquer produto idolatrado 

independente da mídia de origem13 – é interpretado e consumido pela sua audiência está 

inseparavelmente relacionado a como a própria audiência se entende no mundo e busca 

conectar suas experiências de vida às necessidades pessoais. Quando esse consumo passa a 

envolver o afeto, levando ao desejo de participação, investimento pessoal e engajamento, 

estamos falando do consumo de fã (GROSSBERG, 2001). 

A recepção do fã não existe em isolamento, sem a interação entre iguais (JENKINS, 

2001), sendo uma atividade com fortes tendências à formação de comunidades. Logo, a 

cultura de fãs é, por definição, um processo social interativo, transformativo e participativo 

(VIEIRA, 2015), composto, segundo Jenkins (1992, p. 2, tradução minha), por cinco 

dimensões, frequentemente interconectadas: “[…] sua relação particular com os modos de 

recepção; seu papel de encorajar a audiência do espectador; sua função de comunidade 

interpretativa; suas tradições particulares de produção cultural; e seu status de comunidade 

social alternativa”.14 Essas comunidades que dividem as mesmas interpretações são 

chamadas de fandom (JENKINS, 2002). 

O fandom é formado por uma parcela específica da audiência, se inserindo, então, 

como elemento na lógica de funcionamento da Indústria Cultural – e como tal deve ser 

compreendido. Contudo, como aponta Primo (2010, p. 7), os Estudos de Fãs, a partir dos 

trabalhos de Jenkins, principal nome do campo, costuma se utilizar de um “caráter festivo” 

que prioriza a “inserção lucrativa dos fãs no processo midiático industrial”, minimizando “a 

análise crítica dos aspectos políticos envolvidos”. Observação semelhante é feita por Staiger 

(2010, p. 54, tradução minha), que afirma: 

 

Enquanto a maioria dos estudos de fãs enfatiza as características positivas da troca 

e do empoderamento derivado dos interesses em objetos de prazer normalmente 

marginalizados, eu apontaria que acadêmicos talvez precisem alterar suas 

presunções [...]. Eu argumentaria que alguns fãs e comunidades de fãs podem se 

beneficiar de uma teórica mais crítica.15 

                                                             
13 Nessa mesma lógica, o consumidor que se faz fã de determinado texto pode ser referido como “leitor”. 
14 Do original: “its relationship to a particular mode of reception; its role in encouraging viewer activism; its 

function as an interpretive community; its particular traditions of cultural production; its status as an 

alternative social community”. 
15 Do original: “While most studies of fans emphasize the positive features of exchange and empowerment 

deriving from interests in often marginal objects of pleasure, I would point out that scholars may need to shift 

their presumptions even here (…) I would argue that some fans and fan communities might benefit from more 

critical social theory”. 
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Em sua origem, os pesquisadores de fãs recorriam aos Estudos Culturais para 

fundamentar a centralidade da recepção e a perspectiva do pesquisador orgânico (JENKINS, 

2006), enquanto atualmente dialogam principalmente com teorias dos Estudos de Recepção. 

Por outro lado, a perspectiva crítica sugerida por Primo e Staiger se aproxima mais da 

abordagem da Economia Política da Comunicação, que busca o entendimento dos aspectos 

micro e macro da Indústria Cultural, vista como pilar para a manutenção da sociedade 

capitalista em que se insere.  

Em verdade, conceitos da Economia Política da Comunicação já foram utilizados por 

alguns autores dos Estudos de Fãs, porém sem grandes aprofundamentos. Já os pesquisadores 

da EPC parecem ter ainda alguma hesitação em trabalhar o fã como objeto, sendo os estudos 

de Murdock sobre audiência ativa a referência mais aproximada (apesar de o autor sequer 

citar os termos “fã” ou “fandom”) (AMADO, 2019b). No entanto, como demonstro ao longo 

do capítulo, a cultura de fãs já se encontra imbricada em diversas noções trabalhadas pela 

perspectiva da Economia Política da Comunicação, apenas não é devidamente designada. 

Para que possa estabelecer uma aproximação concreta entre Estudos de Fãs e EPC, é 

preciso, inicialmente, entendê-los separadamente. Este capítulo faz uma revisão geral dos 

dois campos, com aprofundamento maior nas correntes brasileiras de cada um, indicando 

tendências, mapeando temas, conceitos e perspectivas de ambos, para, no último item, 

contrapor cada um destes e delinear o diálogo entre os estudos. 

Considero válido salientar que trato aqui de duas linhas (Estudos de Fãs e EPC) 

marginalizadas dentro do próprio campo da Comunicação Social, encontrando dificuldade 

de aceitação em PPG's, orientações, publicações e grupos de pesquisa – particularmente no 

Brasil. Assim, as lacunas evidenciadas no levantamento correspondem mais a uma 

desvalorização externas de campos que lutam para se manter relevantes e presentes que um 

descaso ou negligência por parte de seus pesquisadores. 

 

1.1 Os Estudos de Fãs  

 

Traçando um breve histórico dos fandoms midiáticos16 americanos, Coppa (2006) 

identifica que o surgimento das primeiras produções textuais e artísticas inteiramente 

organizadas por fãs ocorre nos anos 30, com a publicação de fanzines – revistas não-oficiais 

                                                             
16 Fandom midiático (media fandom) é o termo usado para fãs de obras cinematográficas e/ou televisivas, 

exclusivamente (JENKINS, 2006). 
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escrita por fãs – para suprir a irregularidade das publicações de ficção científica durante a 

Grande Depressão. Na mesma década ocorreriam as primeiras convenções de fandoms nos 

Estados Unidos e Inglaterra, dentre elas a primeira edição da World Science Fiction 

Convention, evento anual que ocorre ainda hoje. Já fandoms de um único texto surgem, 

segundo ela, por volta de 1964 com a série televisiva The Man from U.N.C.L.E., e crescem 

com outras tramas de ficção científica como Star Trek e Star Wars, se multiplicando nos anos 

80 com o boom dos blockbusters e a chegada de séries britânicas na TV americana. Na década 

seguinte, novos e antigos fandoms começam a se organizar não apenas pela “forma 

tradicional”, como denominada por Coppa, através de fanzines, cartas e convenções, mas 

também via internet, com grupos de discussão e distribuição de conteúdo e arquivos de 

produções não-oficiais, já estabelecendo a inclinação de ter fãs na vanguarda do uso de 

tecnologias digitais. É no final dessa mesma década que as interações desse público 

entusiasta começam a atingir profundamente a produção da mídia tradicional. 

De forma semelhante evoluíram fandoms de celebridades, HQs, teatro, literatura e 

música em todo o mundo (DUFFET, 2013). Inicialmente, o alcance do fã para trocar 

experiências, opiniões ou produções era restrito a seu círculo social ou agrupamentos em 

shows, sessões, cineclubes, teatros etc. As práticas de presença em convenções e distribuição 

fanzines contribuíram para o surgimento de redes de pessoas que partilhavam gostos 

semelhantes, agora menos dependente da proximidade geográfica, intensificando as trocas e 

produções amadoras. Mas foi o acesso digital que definitivamente popularizou essa cultura, 

fortalecendo e expandindo a rede de consumidores apaixonados, criando um verdadeiro reino 

dos fãs17 e exigindo que essa parcela do público fosse levada a sério, não só pela mídia como 

pela academia.  

Antes das novas mídias, o fã já havia sido objeto de alguns poucos estudiosos, mais 

especificamente voltados para fama e celebridades (JENSON, 2001), como Edgar Morin em 

1957 e Richard Schickel em 1985 – porém, estes incorporam a visão simplista da imprensa 

ao descrever o grupo: aproximação, para além da sintaxe, do fã com o fanático; relação direta 

com classes médias e baixas, de gosto e senso crítico considerados inferiores; comparação 

com patologia, inadequação social, obsessão e histeria; infantilização e percepção do fã como 

alguém com prioridades distorcidas; noção de fã como um consumidor ingênuo, resultado da 

manipulação da mídia; uma clara distinção entre “nós”, os teóricos, e “eles” ou “os outros”, 

os fãs (JENKINS, 1992; HILLS, 2002; GROSSBERG, 2001; JENSON, 2001; GRAY; 

                                                             
17 A palavra fandom tem origem na junção em inglês dos termos fã (fan) e reino (kingdom). 
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HARRINGTON; SANDVOSS, 2007). Em resposta a essa abordagem e em conjunto com 

Estudos de Celebridades e de Subculturas, surge, nos anos 90, uma primeira geração de fãs 

acadêmicos dispostos a alterar essa imagem, retratando, através de suas próprias 

experiências, o fã como um consumidor ativo e produtivo, no que viria a ser chamado de 

Estudos de Fãs (JENKINS, 2006). 

O apanhado completo desse histórico já foi feito diversas vezes por pesquisadores 

internacionais, como Sandvoss (2005), Gray, Harrington e Sandvoss (2007), Jenkins (2006) 

e Duffet (2013), e nacionais, como Bandeira (2009), Carlos (2011) e Costa (2018) em suas 

respectivas dissertações e tese. Retomarei apenas pontos chaves necessários para uma 

contextualização pertinente à leitura. 

Pouco antes dessa primeira geração houve um grupo de estudiosos, tais como John 

Tulloch, John Fiske e Janice Radway, que evidenciava a “audiência ativa” – conceito 

inicialmente usado para a parte do público com interpretação e ações individuais ou coletivas 

e que produziam seu próprio conteúdo, mas que atualmente tem sido utilizado para o público 

em geral, visto que a ideia de uma audiência “passiva” vem sendo contestada – e o uso de 

métodos etnográficos, pavimentando o caminho para que fosse possível trabalhar o fã como 

objeto de pesquisa autoetnograficamente. Este é considerado por Jenkins (2006, p. 11) o 

primeiro momento dos Estudos de Fãs, apesar de ele lembrar que, mesmo reconhecendo o 

papel ativo das audiências, esses autores ainda primavam pelo distanciamento do seu objeto, 

tratando-o de forma “despersonalizada”. 

O marco inicial dos Estudos de Fãs é considerado, de fato, a publicação em 1992 do 

livro Invasores de Texto: Fãs e Cultura Participativa (Textual Poachers: Television Fans and 

Participatory Culture)18, de Henry Jenkins. Segundo o próprio autor, o livro: 

 

[…] Descreveu um momento em que os fãs eram marginais às operações de nossa 

cultura, ridicularizados na mídia, envoltos em estigma social, empurrados para o 

subsolo por ameaças legais e muitas vezes retratados como anencefálicos e 

inarticulados. Inspirado pela tradição dos Estudos Culturais da Universidade de 

Birmingham, que ajudaram a reverter desprezo público direcionado às subculturas 
jovens, eu queria construir uma imagem alternativa das culturas de fãs, que visse 

os consumidores de mídia como ativos, criticamente engajados e criativos. 

(JENKINS, 2006, p. I, tradução minha).19  

                                                             
18 Uma versão reduzida anterior do livro foi primeiro publicada na revista Critical Studies in Mass 

Communication em 1988, com base na sua apresentação no Simpósio e Conferência de Crítica Televisiva: 

Responsabilidade Pública e Acadêmica de Iowa. 
19 Do original: “[…] described a moment when fans were marginal to the operations of our culture, ridiculed 

in the media, shrouded with social stigma, pushed underground by legal threats, and often depicted as 

brainless and inarticulate. Inspired by work in the Birmingham cultural studies tradition, which helped 
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Inaugura-se, com isso, o que Costa (2018), com base na obra de Gray, Sandvoss e 

Harrington (2007), chama de primeira onda dos Estudos de Fãs, marcada pela busca por uma 

legitimação do campo – como observa-se na citação acima – e do próprio pesquisador como 

fã (chamado carinhosamente de aca-fan, abreviação em inglês de academia + fã). Além da 

filiação com os Estudos Culturais, buscou-se nos Estudos de Recepção as bases teóricas para 

estudar a categoria audiência, aproximações ainda presentes nos trabalhos atuais. Para 

justificar sua existência, pesquisadores da área retratam os fãs como subversivos e criativos, 

numa visão entusiasta que serviria de base para estudos futuros. 

Também nesse período a tentativa de suprir a carência de estudos até então traz uma 

enorme variedade temática. Outro livro influente deste período, The Adoring Audience: Fan 

Culture and Popular Media, editado por Lisa A. Lewis e também publicado em 1992, 

demonstra essa diversidade: no livro é possível encontrar a problematização da 

caracterização do fã como patologia (JENSON, 2001), uma conceitualização do fã a partir 

do afeto (GROSSBERG, 2001), a inserção do gênero ao discutir as fãs femininas dos Beatles 

(EHRENREICH, HESS; JACOBS, 2001), um debate sobre as cartas de fãs demandando a 

renovação de obras televisivas (SABAL, 2001), dentre muitos outros assuntos. 

A definição envolvendo o desenvolvimento de afeto pelo texto é uma das primeiras 

tentativas de diferenciação entre fãs e consumidores comuns, sendo até hoje bem aceita 

dentre os teóricos do campo. Ela diverge da noção de audiência ativa pois, para Grossberg 

(2001), todas as audiências são responsáveis pela interpretação, e, portanto, ativas. Porém, 

Duffet (2013) observa que em nenhum momento nos Estudos de Fãs as definições sobre 

quem é fã ou o que é o fandom são definitivas, sendo a de Jenkins (1992, p. 23 e 46, tradução 

minha) outra que é bastante utilizada, defendendo que fãs são “produtores ativos e 

manipuladores de significados”20, enquanto fandom é um exemplo de “cultura participativa 

que transforma a experiência do consumo de mídia em produção de novos textos – na 

verdade, de uma nova cultura e uma nova comunidade”.21 O que se observa em comum nas 

tentativas de conceitualização são a associação do consumo de fãs à cultura de massa, o 

sentimento de apropriação da obra e a necessidade de interações sociais entre essa parcela do 

público. 

                                                             
reverse the public scorn directed at youth subcultures, I wanted to construct an alternative image of fan 

cultures, one that saw media consumers as active, critically engaged, and creative”. 
20 Do original: “active producers and manipulators of meanings”. 
21 Do original: “participatory culture which transforms the experience of media consumption into the 

production of new texts, indeed of a new culture and a new community”. 
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A cultura participativa descrita por Jenkins possui: relativamente poucas barreiras 

para expressões artísticas e engajamento; forte apoio para criação e compartilhamento de 

criações independentes; alguma forma de mentoria informal dos mais experientes para os 

mais novos; e um senso de contribuição e conexão social entre os membros (JENKINS et al., 

2005). É um conceito caro aos Estudos de Fãs pois, apesar de não se restringir a interações 

virtuais, é a principal ponte para a cibercultura, relação que já vem sendo estabelecida desde 

1998 por Baym e MacDonald, que exploram, respectivamente, a mediação do computador e 

a produção digital por fãs (COSTA, 2018). Não é de se estranhar que estudos sobre o uso de 

mídias digitais pelos fandoms tenham se desenvolvido de maneira relativamente precoce (se 

comparados à popularização do computador pessoal e da internet), pois, como lembra Jenkins 

(2008, p. 181), “os fãs sempre foram os primeiros a se adaptar às novas tecnologias de mídia”, 

já que são eles “o segmento mais ativo do público das mídias, aquele que se recusa a 

simplesmente aceitar o que recebe”. Para Primo (2010, p. 4-5): 

 

A rigor, a organização da ação em rede e a produção cooperada não é invenção da 

internet. Contudo, é no contexto da cibercultura que tamanha movimentação ganha 

fôlego e força. Mesmo que boicotes à programação televisiva ou a um periódico 
impresso, por exemplo, ocorressem antes da popularização da informática, é a 

conexão global, instantânea e ponto a ponto que faz emergir novas formas de 

interação com as mídias e através delas. [...] Com a expansão de blogs, microblogs 

(Twitter), podcasts e de serviços digitais para a administração coletiva da produção 

e circulação de notícias, pessoas desvinculadas de grandes instituições midiáticas 

ganharam espaço para expressão pública e força de pressão coletiva.  

 

É nesse contexto que surge na primeira década dos anos 2000 a segunda onda dos 

Estudos de Fãs, tendo a mediação das tecnologias digitais como tema central para a maior 

parte das pesquisas. A popularização da internet agilizou o acesso aos textos e facilitou a 

troca interacional entre o fandom, internamente, e entre fãs e seus ídolos ou produtores22, 

tornando esses consumidores figuras cada vez mais ordinárias e próximas do dia-a-dia 

(SANDVOSS, 2005). É importante destacar que essas mídias não criam atividades para os 

fandoms, apenas as reconfiguram e potencializam. O que antes demandava um longo tempo, 

agora está a apenas alguns cliques de distância; o debate que antes era entre colegas de 

trabalho ou frequentadores de cineclubes, agora acontece entre milhares de pessoas em fóruns 

virtuais; e o contato que outrora demandava envio de cartas por correios pode ser feito através 

                                                             
22 Um exemplo é a mudança na comunicação entre fãs e produtores quando uma série televisiva é cancelada: 

antes havia uma mobilização dos fãs para o envio em massa de cartas e telegramas ou fazer telefonemas à 

emissora; hoje, a principal ação é através da divulgação de hashtags em redes sociais (GUERRERO-PICO, 

2017). 
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de comentários ou mensagens em redes sociais. Consequentemente, aumenta o tempo que o 

fã pode disponibilizar ao objeto ou ao ídolo, já que a possibilidade de consumir novos 

conteúdos, feitos ou não pelo fandom, é praticamente inesgotável. 

Também nesse período surge o interesse em explicitar as dinâmicas de fandoms 

online (HILLS, 2002; JENKINS, 2006 e 2009), ampliando o uso de análises empíricas. Os 

conceitos de cibercultura e cultura participativa ganham força, agora com interesse em 

exemplificá-los – o que é feito a partir da etnografia, além da já citada autoetnografia. Assim, 

as pesquisas eram restritas a um ou poucos fandoms específicos, gerando uma problemática 

de “escala versus detalhe”23 apontada por Sandvoss (2005, p. 4). Essas etnografias resultam 

em ricas e minuciosas descrições dos fandoms a partir das suas cadeias de produções internas, 

engajamento, hierarquias, vocabulários e neologismos, disputas nos e entre os fandoms etc., 

porém carecem da contextualização macro desses grupos na própria cultura de fãs.  

Um dos exemplos é o lançamento, em 2006, de Cultura da Convergência 

(Convergence Culture), por Henry Jenkins. O livro se tornou não só obra mais influente dos 

Estudos de Fãs, como uma das mais utilizadas em todo campo da Comunicação nos últimos 

anos. Para Jenkins (2006, p. I, tradução minha), 

 

Cultura da Convergência descreve um momento em que os fãs são fundamentais 

para o funcionamento da cultura. O conceito de audiência ativa, tão controverso há 

duas décadas, é agora dado como certo por todos os envolvidos dentro e ao redor 

da indústria da mídia. [...] Poderosas instituições e práticas (direito, religião, 

educação, propaganda e política, entre elas) estão sendo redefinidas por um 

crescente reconhecimento do que se ganha com o fomento – ou pelo menos a 

tolerância – de culturas participativa.24 

 

Apesar de muito bem recebido, o livro enfrentou e enfrenta críticas pelo seu perfil 

entusiasta, que privilegia a leitura por parte dos produtores, aparentemente seu público alvo 

– mesmo sendo a audiência, e particularmente os fãs, seus objetos centrais. É o caso de Alex 

Primo (2010, p. 7), que acredita que suas palestras e consultorias para setores do mercado 

levam Jenkins a um compromisso com as estratégias mercadológicas da mídia, sendo 

                                                             
23 Sandvoss (2005) usa como metáfora o conto adaptado por Baudrillard (1983), em que um império reuniu 

cartógrafos para representar suas as riquezas e seu poderio, retratando todo seu território. Anos depois, ao 

desenrolar o mapa, este era tão detalhado, e por isso tão grande, que cobriu todo o império.  
24 Do original: “Convergence Culture describes a moment when fans are central to how culture operates. The 

concept of the active audience, so controversial two decades ago, is now taken for granted by everyone 

involved in and around the media industry. New technologies are enabling average consumers to archive, 

annotate, appropriate, and recirculate media content. Powerful institutions and practices (law, religion, 

education, advertising, and politics, among them) are being redefined by a growing recognition of what is to 

be gained through fostering – or at least tolerating – participatory cultures”. 
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necessário “colocar em discussão justamente o que os estudos de Jenkins preferem ignorar. 

A saber, as estratégias de poder do grande capital midiático e suas formas de cooptação das 

utopias libertárias da cibercultura”. Ou ainda de Fuchs (2011, on-line, tradução minha), o 

qual afirma que  

 

Jenkins tem um entendimento reducionista da cultura que ignora a economia 
política da cultura contemporânea. Além disso, ele reduz a noção de participação 

a uma dimensão cultural, ignorando a noção ampla de democracia participativa e 

suas implicações para a Internet.25 

 

Sobre comentários dessa natureza, Jenkins (2006, p. 1-2, tradução minha) se defende: 

 

Muitos argumentaram que Caçadores de Texto deveria ter se baseado pelas 

perspectivas da economia política, muitas vezes com a falsa suposição de que, se 

eu tivesse feito isso, teria visto que o fandom foi criado inteiramente de cima para 

baixo pelos esforços de marketing do estúdio. A Cultura de Convergência está 

muito envolvida com as indústrias de mídia, fornecendo uma visão mais sutil de 

como elas pensam sobre seus consumidores. O quadro que emerge é mais 

complexo e contraditório do que seria imaginado por etnógrafos da audiência ou 

por economistas políticos há uma década. A cultura da convergência documenta a 

luta para definir os termos de nossa participação na cultura popular contemporânea. 
26 

 

O que de fato acontece é que sua interpretação da convergência midiática diverge 

significativamente da que a perspectiva crítica da Economia Política da Comunicação 

apresenta (que trago no tópico seguinte), impedindo-o de avaliar as críticas da maneira que 

foram pensadas. Influenciado por Negroponte, Pool e Levý (VIEIRA, 2015), Jenkins (2008, 

p. 43) entende a convergência não apenas como uma mudança tecnológica, e sim uma 

transformação cultural na forma de consumo, que “altera a lógica pela qual a indústria 

midiática opera e pela qual os consumidores processam a notícia e o entretenimento”, e, 

portanto, “as relações entre tecnologias existentes, indústrias, mercados, gêneros e públicos”. 

Assim, os fandoms passam a ser postos como peça central para as produções culturais, 

uma vez que possuem a habilidade de alternar entre as posições de receptor e produtor e suas 

                                                             
25 Do original: “Jenkins has a reductionistic understanding of culture that ignores contemporary culture’s 

political economy. Furthermore he reduces the notion of participation to a cultural dimension, ignoring the 

broad notion of participatory democracy and its implications for the Internet”. 
26 Do original: “Many had argued that Textual Poachers should have been informed by political economy 

perspectives, often with the false assumption that if I had done so, I would have seen that fandom was created 

entirely from the top down by the studio's marketing efforts. Convergence Culture is very engaged with media 

industries, providing a more nuanced picture of how they think about their consumers. The picture that 

emerges is more complex and contradictory than would have been envisioned by either audience 

ethnographers or political economists a decade ago. Convergence Culture documents the struggle to define 

the terms of our participation in contemporary popular culture”. 
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criações são entendidas como potenciais peças a serem apropriadas pelos produtores como 

“forma de manutenção da produção oficial, configurando o processo de participação” 

(COSTA, 2018, p. 28).  

 Essa propensão quase unânime em estudar fãs a partir das dinâmicas em redes 

virtuais iniciada na segunda onda é sintoma de um problema histórico no campo: a pouca 

diversidade de nacionalidades dentre os principais autores. Durante toda a primeira década 

dos Estudos de Fãs – justamente o período que consolidou conceitos, fundamentos e 

abordagens – os nomes de maior circulação estavam sempre no eixo Estados 

Unidos/Inglaterra, países de realidade socioeconômica particulares que permitiram a precoce 

difusão do acesso a computadores pessoais e serviços de internet para grande parte da 

população, que hoje possui um letramento digital que não é visto em outros lugares 

(AMADO, 2019a). Escrevendo sobre a realidade que vivenciavam, esses pesquisadores 

deixam de fora, por exemplo, fãs como as senhoras que se reúnem no salão de beleza para 

discutir a telenovela da noite anterior ou jovens que compartilham e trocam suas HQs. 

Mesmo com o surgimento de novos pesquisadores e grupos de pesquisa em diferentes países, 

o alcance internacional não é comparável ao de obras como as de Hills, Busse, Duffet ou 

Jenkins, por exemplo.  

Essa prevalência ainda está presente na terceira onda descrita por Costa (2018), 

iniciada em 2010 e ainda em vigor. Percebe-se, agora, a valorização do fã perante os 

produtores, em uma relação conflituosa de dependência destes para aqueles. Com a 

permanência da relação entre práticas do fã às mídias digitais, torna-se raro encontrar algum 

trabalho que não apresente essa abordagem. Não por acaso, um importante livro do período 

é Digital Fandom: New Media Studies, de Paul Booth (2010), que explora as formas com 

que os fãs se apropriam das mídias digitais para exercer seu papel de produtor e consumidor 

ativo. 

Nesse contexto, amplificam as discussões em duas temáticas que já eram pinceladas 

desde a década de 90, mas que são hoje bastante populares na área: o chamado ativismo de 

fã (fan activism) e trabalho de fã (fanwork ou fan labor). A primeira é relacionada à 

participação cívica, engajamento político e mobilizações sociais do domínio dos fandoms, 

normalmente ligada a produtos culturais, celebridades e uso de redes sociais digitais 

(AMARAL; SOUZA; MONTEIRO, 2015). Já o trabalho do fã corresponde às práticas 

espontâneas e independentes que de alguma maneira beneficiam o texto, os produtores ou as 

celebridades: 
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Falar de trabalho é atender ao valor gerado pelos fãs – um antídoto para as noções 

surpreendentemente tenazes de atividade dos fãs como um prazer sem valor. Uma 

vez que conceituamos o trabalho dos fãs como gerando valor, também podemos 

investigar como esse valor é distribuído e se o trabalho que circula entre os fãs na 

economia do dom ou entre os torcedores e a indústria é um trabalho potencialmente 

explorado. (STANFILL; CONDIS, 2014, tradução minha).27 

 

Berta Chin (2014) argumenta que os próprios fãs não se veem como explorados, e, 

portanto, chamar suas atividades de “exploração de trabalho” negligencia o papel da 

organização dos fandoms. Alternativamente, ela propõe que essas mesmas práticas também 

sejam discutidas a partir da lógica da economia do dom (gift economy)28, com ênfase na 

circulação e produção das criações de fãs e na construção de relacionamento no fandom. As 

produções dos fãs (fanfiction, fanart, podcasts, vídeos, blogs, arquivos etc.) são consideradas 

como “dons” ou “presentes” – mas não aqueles dados gratuitamente como demonstração de 

afeto, e sim obrigatórios e utilizados como forma de adquirir status na comunidade: 

 

Os dons trocados no fandom ganham status e reputação tanto para o indivíduo 
quanto para a comunidade – ou o site de fãs – ao qual o indivíduo está associado. 

O valor de um dom é determinado pela sua qualidade, pela experiência dos fãs [...] 

A oferta de presentes permite que os criadores de fãs, como autores, vidders, 

gamers, proprietários de sites e assim por diante, criem e elevem seu status em suas 

respectivas comunidades de fãs. (CHIN, 2014, tradução minha).29  

 

Como lembra o Duffet (2013), é de interesse dos Estudos de Fãs representar o fandom 

de maneira positiva, se afastando ao máximo das visões iniciais da academia – que, apesar 

de extremas e estereotipadas, possuem algum grau de verossimilhança. Semelhantemente, é 

válido questionar se essa posição de autonomia é de algum interesse das próprias indústrias. 

De fato, ser fã envolve, em geral, um saudável e prazeroso exercício individual e, 

simultaneamente, coletivo de criatividade, conhecimento, exploração, imersão e interação – 

                                                             
27 Do original: “To speak of labor is to attend to the value fans generate—an antidote to surprisingly 

tenacious notions of fan activity as a valueless pleasure. Once we have conceptualized fan work as generating 

value, we can also inquire into how that value is distributed and whether work circulating between fans in gift 

economies or among fans and industry is potentially exploited labor”. 
28 A palara “gift” traz uma gama de significações (presente, dom, dádiva, oferta, prenda) que não são 

contempladas em uma só palavra na tradução para o português. Optamos pela palavra “dom” por ser a 

tradução mais comum ao falar de “gift economy”, porém entendemos ser relevante ter em mente as demais 

interpretações.  
29 Do original: “The gifts exchanged in fandom earn status and reputation both for the individual and for the 

community—or the fan site—the individual is associated with. The worth of a gift is determined by its quality, 

by fans' expertise in both the technology used to create it (such as the software used to create Web sites) and 

the cultural text(s) it references, and by the reading of the text(s) agreed upon by members of the fan 

community (such as specific shipper groups). Offering gifts enables fan creators, such as authors, vidders, 

gamers, Web site owners, and so on, to build on and elevate their status in their respective fan communities”. 
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porém é inegável que existe um jogo de poder e influência midiática desproporcional; ou 

ainda que as fronteiras que separam o fã e o fanático nem sempre são tão nítidas. 

Mesmo com alguns nomes estudando o fenômeno a partir de perspectivas críticas, 

sobretudo dos Estudos Culturais (CHIN; MORIMOTO, 2013), a prevalência de perspectivas 

mercadológicas nas principais obras dos Estudos de Fãs desde seu início (DUFFET, 2013), 

trazem a necessidade de atualizar o campo, relacionando os referenciais teóricos construídos 

ao longo dessas três décadas nas áreas de Comunicação e Mídias com análises socioculturais, 

econômicas e psicológicas, por exemplo. Todavia, o esforço de legitimação das pesquisas e 

do objeto é constante, principalmente quando tentamos uma ligação interdisciplinar – o que 

dificulta o crescimento e o surgimento de novas abordagens. Fora dos cursos de 

Comunicação Social e Estudos de Mídias, a figura do fã ainda é vista com problemáticas 

próximas, senão as mesmas, das retratadas pela mídia décadas atrás, gerando um forte 

preconceito principalmente de cunho social, visto que o consumo de fã é, em geral, 

imediatamente relacionado ao consumo de massas e à “pobreza” cultural relativa ao gosto – 

além do exagero, fanatismo, passividade e futilidade (CARLOS, 2011, p. 32).  

Contudo, mesmo relativamente recente os Estudos de Fãs crescem e se popularizam 

exponencialmente em todo mundo. Muitos desses trabalhos são publicados na 

Transformative Works and Cultures, principal revista acadêmica virtual dedicada à cultura 

de fã, existente desde 200830 e importante sinalizadora das tendências do campo. Em um 

mapeamento feito anteriormente (AMADO, 2019a), analiso as dez edições mais recentes da 

revista – da 20ª à 29ª edição, publicadas respectivamente em setembro de 2015 e março de 

2019.31 É possível perceber o crescimento de pesquisas envolvendo questões de gênero, raça, 

sexualidade, performance e pobreza (ratificando a relevância das classes no tema) – 

alinhando-se novamente aos Estudos Culturais e demonstrando interesse na interpretação de 

fandoms como local político e propício para estudos sobre autor representação, personas e 

identidades. Isto é refletido na nuvem de palavras a seguir, feita a partir das palavras chaves 

dos artigos e editoriais das edições, onde o tamanho do termo reflete a frequência da mesma 

(figura 1). 

                                                             
30 Outros exemplos de divulgação dos Estudos de Fãs são a revista Participations: Journal of Audience and 

Reception Studies, que tem como foco Estudos de Recepção e Audiência mas já publicara algumas edições 

especiais sobre fandoms; a revista The Journal of Fan Studies, criada em 2012, e eventos internacionais 

organizados pela Fan Studies Network, grupo formado em 2012 com objetivo de criar conexões entre 

pesquisadores (BENNET, 2013). 
31 Neste período foram publicados quatro volumes temáticos, sendo eles: fãs e fandoms étnicos (março de 

2009); o futuro dos fandoms (setembro de 2018); fandom e a rede social Tumblr (junho de 2018); e fandoms 

da chamada Social TV e a indústria das mídias. 
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Ainda observando as publicações, fica clara a disparidade nas nacionalidades das 

pesquisas, mantendo o padrão já observado com Estados Unidos publicando pelo menos 133 

vezes, seguido pelo Reino Unido, com 23. Em terceiro lugar, com apenas 7 artigos cada, 

estão Canadá e Austrália. O continente europeu, com exceção dos países do Reino Unido, 

publicou 11 vezes; a Ásia, 3.  

A América Latina só aparece uma vez, com um artigo de Eloy Vieira e Lilian França 

(vinculados, à época, ao PPGCOM da Universidade Federal de Sergipe), na 26ª edição 

(MCNUTT, 2018). Tal desproporção já é conhecida dentro do campo e esforços para revertê-

la vem ocorrendo (como as edições “Australasia” da conferência Fan Studies Network). São 

os pesquisadores de países não-centrais que oferecem perspectivas diferentes e que 

enriquecem o campo, como a teoria transcultural de Berta Chin e Lori Morimoto (2013) e os 

estudos sobre pós-colonialismo e branquitude nos fandoms de Rukmini Pande. Porém, o 

caminho a ser percorrido para que essas pesquisas tenham o alcance necessário ainda é longo.  

 

1.1.1  Os Estudos de Fãs no Brasil 

 

Considerados os dados supracitados e o objeto a ser estudado no terceiro capítulo, 

julgo ser de grande contribuição detalhar o desenvolvimento dos Estudos de Fãs no Brasil, 

agora utilizando as revisões de Giovana Santana Carlos (2015) e Sarah Moralejo da Costa 

Figura 1: Nuvem de palavras das palavras-chave nas últimas dez edições da revista 

Transformative Works and Culture (as palavras fan, fandom e studies foram retiradas da 

contagem final, sendo as respectivamente as que mais apareciam). Feito na plataforma 

Wordclouds.com. Fonte: AMADO, 2019a. 
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(2018), atualizadas quando necessário32. A primeira mapeou as produções científicas sobre 

fãs nos congressos nacionais da Intercom e Intercom Júnior (Sociedade Brasileira de Estudos 

Interdisciplinares da Comunicação) e da Compós (Associação Nacional dos Programas de 

Pós-Graduação em Comunicação) até o ano de 2014; enquanto a última faz em sua tese um 

detalhado levantamento do campo até o ano de 2015, utilizando como base os trabalhos em 

pós-graduação no país. Com esses dados é possível ter uma visão completa de literatura 

nacional pois, como lembra Costa (2018), não é comum a publicação de livros nacionais 

sobre o assunto – sendo a maioria das produções em formato de artigos em anais ou revistas, 

bem como de monografias, teses e dissertações. 

 O ano de 2002 marca o início das pesquisas sobre fãs no Brasil, com dois trabalhos 

apresentados na Intercom, um sobre fanzines (SILVA, 2002) e um sobre fanfictions – textos 

fictícios escritos por fãs cujos personagens e a trama são baseados nas obras adoradas ou nos 

ídolos (SÁ, 2002); e a defesa da dissertação de Adriana Amaral acerca da imagem pública 

da banda U2 e das interações virtuais de seus fãs gaúchos. Nota-se, portanto, que os Estudos 

de Fãs surgem no Brasil alinhados à fase internacional de valorização das TIC nas atividades 

e produções desse grupo. As três pesquisas também têm em comum a forte predominância 

de referências bibliográficas estrangeiras, destacando-se as que abordam cibercultura e 

consumo midiático – apesar de nenhuma ser específica ou prioritariamente sobre fãs. Esse 

fato pode ter se dado visto que, apesar de internacionalmente os Estudos de Fãs estarem 

completando uma década, poucos livros já publicados haviam chegado ao Brasil fisicamente, 

menos ainda traduzidos; e os mecanismos de busca digital para fins acadêmicos ainda se 

encontravam no início do seu desenvolvimento. 

De qualquer forma, já é notável que as pesquisas brasileiras privilegiariam um tipo 

particular de fã. Considerando que até 2002 estimava-se existir apenas 14,3 milhões de 

usuários de internet no país (USUÁRIOS..., 2005), isto é, menos de 8% da população33, 

estudar os fãs a partir da cibercultura exclui uma parcela gigantesca desse objeto. Assim, ao 

contrário do que se sugere nos estudos internacionais, no Brasil a pesquisa de fã tem se 

voltado mais para classes sociais mais elevadas, que poderiam custear a conexão digital em 

seus domicílios. 

                                                             
32 Parte desses resultados foram apresentados no XXI Congresso de Ciências da Comunicação na Região 

Nordeste (AMADO, 2019a) 
33 Segundo o Banco Mundial (BRAZIL..., s/ data), a população brasileira em 2002 era de 180,15 milhões de 

habitantes. 
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É importante mencionar que esse direcionamento pela cultura digital não foi ou é algo 

tão deliberado quanto pode parecer. Já comentei que os Estudos de Fãs ainda são 

marginalizados no país, mas a resistência enfrentada pelos primeiríssimos pesquisadores foi 

ainda maior. Como me relatou Amaral, apenas pesquisadores voltados às novas tecnologias 

demonstraram qualquer abertura para abraçar pesquisas que tinham o fã como objeto central 

em GPs de eventos ou orientações de TCC e pós-graduações, limitando as abordagens teorias 

e temáticas possíveis para elas. 

Outros temas presentes nos primeiros seis anos de pesquisa na Intercom são: revisão 

histórica do termo “fã”; fã-clubes; dinâmica interna da comunidade de fãs; criação e autoria 

de fãs; e consumo trash. A partir de 2008 aumenta a variedade temática, ilustrada também 

na presença dos trabalhos em diferentes GPs, com destaque para abordagens envolvendo a 

cibercultura de maneira mais aprofundada. Não coincidentemente esse é o ano em que o livro 

Cultura da Convergência (JENKINS, 2008) é publicado do Brasil e citado pela primeira vez 

(CARLOS, 2015) – obra que viria a se tornar a principal referência em cultura de fãs para os 

pesquisadores brasileiros: dos 85 artigos levantados entre 2015 e 2018 na Intercom e 

Intercom Júnior, Jenkins era citado pelo menos uma vez em 64 desses (AMADO, 2019a), 

sendo a maioria das citações referentes a obra em questão. 

Carlos (2015) encontrou 40 trabalhos na Intercom e 12 na Intercom Júnior até o ano 

de 2014. Na busca para atualizar esses dados, foram localizados 86 trabalhos34 nesses 

mesmos eventos de 2015 a 2018, conforme o gráfico 1: 

                                                             
34 Seguindo a metodologia de Carlos (2015), contabilizei trabalhos que possuíssem as palavras “fã”, “fãs”, 

“fandom” ou suas variáveis, assim como os que envolvessem temáticas que se encaixem na cultura de fã 

apesar de não possuir o termo, como “punk”, “geek” e “otaku”. Alguns estudos que envolviam fãs de esporte, 

política ou religiosidades não foram incluídos pois necessitariam de uma análise aprofundada para avaliar se 

de fato se encaixariam no que aqui consideramos cultura de fãs. 

Gráfico 1: Trabalho sobre Estudos de Fãs encontrados nos anais da Intercom 

e Intercom Júnior. Fonte: AMADO, 2019a. 
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O crescimento total a partir de 2009 reflete o uso das principais redes sociais digitais 

no país, que foram e são fundamentais para as dinâmicas de fandoms nacionais. São eles: 

Twitter, com popularização em 2009; Facebook, que se torna o site de rede social (SRS), 

mais acessado no Brasil a partir de 2012 (FACEBOOK..., 2012); e Instagram, em ascensão 

também desde 2012. 

O levantamento dos Grupos de Pesquisa (ou Núcleos de Pesquisa, até 2008) da 

Intercom fornece um panorama da diversificação temática da pesquisa: até 2014 os GPs com 

mais publicações sobre fãs eram os de Comunicação e Culturas Urbanas (11), Cibercultura 

(7) e Ficção Seriada (7) (CARLOS, 2015). Já entre 2015 e 2018 o mais publicado é o GP 

Comunicação, Música e Entretenimento (15), que contava com apenas um trabalho antes 

disso; ele é seguido pelos GPs Cibercultura (11), Ficção Seriada (8) e Comunicação e 

Culturas Urbanas (6). No total, 17 dos 34 Grupos de Pesquisa existentes em 2018 já 

receberam pelo menos um trabalho sobre fãs. Destaco aqui o GP América Latina, Mídia, 

Cultura e Tecnologias Digitais, que desde 2002 teve apenas uma publicação sobre o assunto; 

e o GP Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura, cujo primeiro trabalho foi 

apresentado em 2019 – derivado desta dissertação (AMADO, 2019b). 

Os estudos acerca da cultura de fãs no Brasil acompanham tanto o crescimento do 

campo como a diversificação de temas que ocorre no restante do mundo. Todavia, enquanto 

temas como gênero, raça, pobreza e transculturalismo ganham o interesse de pesquisadores 

internacionais (já havendo edições especiais em revistas, mesas em eventos e livros sobre 

alguns desses assuntos), os brasileiros valorizam as produções de fãs, como fanfiction e 

podcasts, e a abordagem da cultura de convergência, cultura participativa e narrativas 

transmídia – temáticas populares nas pesquisas internacionais até cerca de 2010 (AMADO, 

2019a). A título de comparação, trago aqui a nuvem de palavras-chave das edições de 2015 

a 2018 da Intercom acerca da cultura de fãs (figura 2). 
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Considerando os artigos do antigo Núcleo de Pesquisa Tecnologias da Informação e 

da Comunicação (até 2008) e da atual Divisão Temática Multimídia, Carlos (2015) encontra 

três eixos temáticos de estudos sobre fãs no contexto da comunicação digital e cibercultura: 

o primeiro sobre a relação dos fãs com a mídia, que envolve desde as interações com os 

ídolos e com a comunidade de fãs até o engajamento político através de perfis ou grupos 

virtuais; o segundo fala das práticas ou obras de fãs – como fanzines, fanfictions, fanfilms, 

fansubbing e cosplays, sendo abordados sob o viés da prática em si ou das obras; e o terceiro 

estuda o aspecto cultural e identitário nos fandoms. Observando os títulos, resumos e 

palavras-chaves dos trabalhos de 2015 a 2018 da mesma DT, creio que esta divisão se 

mantém pertinente, fazendo a ressalva de que os eixos são não-excludentes e inserindo um 

novo eixo epistemológico a partir do próprio artigo de Carlos (2015) aqui referenciado. 

Destaco, por fim, a ascensão de duas temáticas: o uso e criação de memes e gifs como 

produção de fãs; e discussões sobre sexualidade e representatividade, motivadas 

principalmente pelo reality show americano Rupaul’s Drag Race.  

Referente à Compós, Carlos identificou somente cinco pesquisas sobre fãs, em cinco 

Grupos de Trabalhos diferentes, sendo a primeira em 2006 e a última em 2014. 

 

Todas as cinco pesquisas invocam de alguma forma a cibercultura, pois se 

debruçam em comunidades online, em redes sociais (Facebook e Orkut), listas de 

Figura 2: Nuvem de palavras das palavras-chave de pesquisas sobre fãs nos últimas três anos de 

anais da Intercom (as palavras fã e fandom foram retiradas da contagem final, sendo as 

respectivamente as que mais apareciam). Feito na plataforma Wordclouds.com. Fonte: 

AMADO, 2019a. 



43 

emails (grupos do Yahoo) e mesmo a única que mais poderia se distanciar aborda 

questões como a transmídia, convergência e cultura participativa, as quais por sua 

vez englobam a internet e mídias digitais. (CARLOS, 2015, p. 4-5). 

 

Atualizando esse corpus até o ano de 2018, foram encontrados mais seis artigos, 

sendo um em 2016, três em 2017 e dois em 2018. Desses, dois falavam de fanfictions; um 

sobre o papel do fã em estratégias transmídias; uma discussão teórico-metodológica para os 

Estudos de Recepção a partir do status de comunidade interpretativa; um sobre a performance 

e identidade em eventos de anime (animações japonesas, uma das principais representantes 

da cultura pop japonesa no Brasil); e um sobre a participação de crianças em jornais infanto-

juvenis. Assim, os trabalhos em Estudos de Fãs na Compós crescem da média de 

aproximadamente 0,56 artigos/ano de 2006 a 2014 para 1,5 artigos/ano entre 2015 e 2016.  

Parto agora para a análise de dissertações e teses iniciada por Costa (2018), tendo 

início na já mencionada dissertação de Amaral, em 2002, considerado o marco teórico dos 

Estudos de Fãs no Brasil. Depois de um começo lento, com 5 trabalhos em 8 anos até 2009, 

a produção em Estudos de Fãs nos cursos de mestrado e doutorado brasileiros cresce em 

2010, com 39 publicações encontradas pela autora até 2015. Estes dados, quando analisados 

junto aos da Compós (evento direcionado apenas para alunos ou egressos de pós-graduação), 

mostram o amadurecimento acadêmico dos pesquisadores nacionais interessados neste 

grupo. A autora observa que 

 

Ao pensar o fã como um segmento de audiência, os trabalhos se voltam 

inicialmente para a existência de um produto cultural com o qual esse fã se 

relaciona. O contexto da convergência muitas vezes é apontado como algo que 

facilita e incentiva as práticas dos fãs ao disponibilizar a produção cultural em uma 

variabilidade de suportes e por meio de um fluxo constante de produtos que neles 

se dissemina. Além disso, a própria produção dos fãs é incentivada nesse contexto, 
pois o produtor conta com a organização, difusão e multiplicação de seus produtos, 

o que é potencializado pelo público. (COSTA, 2018, p. 34). 

 

Comenta também sobre uma “grande diversidade de temas, enquadramentos e 

objetos” (COSTA, 2018, p. 35), bem como do objeto a ser idolatrado, citando desde nomes 

da música e obras cinematográficas até organizações empresariais e religiosas. Dada essa 

variedade no corpus, ela agrupa os trabalhos de acordo com seus temas gerais: relação entre 

fãs e produtores da obra; dinâmicas e práticas internas aos grupos de fãs; manifestações dos 

fãs a partir de trocas estabelecidas nesses grupos; relação dos mesmos com os produtos que 

se relacionam; relação dos fãs com formas de produção midiática; e produções próprias dos 
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fãs – a saber, fanfiction, fanart, memes, cosplay, colecionismo, scan, legendas, mediação, 

culto, debates e conversações. 

Assim como Carlos (2015), Costa (2018) faz uma separação dos estudos sobre 

cibercultura, elencando-os a partir da classificação dos fãs: como recorte da audiência; como 

comunidade; como produtor; e como consumir. Essas possibilidades demonstram tanto a 

complexidade do próprio fã como a evolução do campo teórico. 

Não disponho de tempo hábil para fazer uma análise tão minuciosa quanto a de Costa 

(2018), porém, para a metodologia exposta no terceiro capítulo e detalhada na introdução, 

realizei uma revisão de literatura semelhante, encontrando mais de 120 pesquisas 

relacionadas à cultura de fãs em 17 áreas diferentes (com destaque para Comunicação, Letras, 

Administração e Antropologia). Esse saldo é positivo pois demonstra o caráter 

interdisciplinar dos Estudos de Fãs, tão discutido e desejado, e abre portas para novas 

abordagens e referenciais. Outras propriedades observadas foram o predomínio dos Estudos 

de Recepção como perspectiva teórica e a permanência da cultura da convergência (tal qual 

descrita por Jenkins) como principal abordagem ao se descrever esses grupos. 

Costa (2018, p. 36) coloca ainda que as próprias pesquisas mapeadas apontam para a 

necessidade de uma formação teórica nacional, “seja pela constatação da existência de um 

contexto de ser fã que é diferente dentro e fora do Brasil, seja pela necessidade de articular 

uma teoria fundamentalmente internacional com o cenário teórico construído nacionalmente 

e na América Latina”. De fato, ao revisar o histórico do campo brasileiro identificam-se 

algumas deficiências ao representar as particularidades da nossa sociedade, ainda que a 

maioria dos trabalhos discutam a experiência de fandoms nacionais, sejam eles de textos 

locais ou estrangeiros. 

A continuidade da perspectiva das mídias digitais e cibercultura contribui para essa 

problemática. Embora o acesso à internet tenha aumentado consideravelmente desde 2002, 

alcançando cerca de 64,7% da população com 10 anos ou mais (GOMES, 2018), nos 

encontramos distantes da idealista democratização da rede. Deliberadas ou não, tais 

abordagens desconsideram parte da população que ainda passam pelo processo de 

alfabetização digital e exercem sua adoração longe das novas mídias. Lembremos que, 

segundo o próprio campo, o que caracteriza o fã são os processos interativos e 

transformativos (VIEIRA, 2015) motivados pelo consumo, não havendo qualquer 

condicionamento ao mundo virtual – por mais que este facilite a execução desses processos. 

É preciso que as pesquisas nacionais voltem os olhos para essa audiência, tão relevante para 

as produções culturais brasileira quanto as demais. 
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Como mencionado anteriormente, os fãs são retratos das sociedades em que se 

inserem e as particularidades históricas, culturais e econômicas dos países centrais aos 

Estudos de Fãs impedem o surgimento de obras que consigam abranger outras realidades. 

Autores como Fiske (2001), Jenson (2001) e Grossberg (2001), ao tratar de classe, por 

exemplo, entendem os fãs como alvo de preconceito vindo das elites por consumirem objetos 

da cultura de massa e não erudita. Já no Brasil, observa-se que a forma particular de consumo 

dos fãs é também presente nas classes médias e altas, principalmente quando relacionadas à 

alguma figura internacional. São incongruências como estas que devem ser reveladas e 

debatidas pelo campo nacional. 

A pesquisa brasileira ainda se encontra bastante dispersa, o que inviabiliza a 

construção de um debate que possa problematizar e buscar soluções para as melhores formas 

de estudar fãs e fandoms brasileiros segundo nossas características locais. Destaco, porém, 

como polo da produção acadêmica sobre fãs no Brasil o CULTPOP – Grupo de Pesquisa em 

Cultura Pop, Comunicação e Tecnologias da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, liderado 

por Adriana Amaral. O grupo, formado em 2011, apesar de não estudar exclusivamente este 

objeto, reúne entre seus pesquisadores e alunos algumas das principais referências no campo 

nacional e frequentemente sedia eventos nessa temática. 

Os levantamentos apresentados aqui provam que já possuímos substancial literatura 

brasileira acerca da cultura de fãs e suas implicações. Agora cabe a nós, pesquisadores de 

fãs, nos distanciarmos dos referenciais que não dão conta das nossas realidades 

socioculturais, trazendo para o campo nacional questões singulares à América Latina e 

especialmente ao Brasil, avançando em discussões sobre diferença de classe, hibridismo 

cultural, democratização das mídias, produção local, identidade cultural e até traçando um 

histórico dos fandoms no país, a exemplo do trabalho do Coppa (2006) nos Estados Unidos. 

Como lembra Sandvoss, (2005, p. 6-8) “fã e fandom tanto têm origem em uma autodefinição 

de seus componentes quanto é, ao mesmo tempo, um conceito mutante”. 

 

1.2  A Economia Política da Comunicação 

 

Tendo como propósito incorporar os pensamentos econômicos marxistas às ciências 

da Comunicação, a EPC estuda as relações de poder existentes na Indústria Cultural, que por 

sua vez, é inserida na sociedade capitalista – tendo como especificidade, tanto para a 

Economia quanto para a Comunicação, a “articulação da problemática da subsunção com a 

da mediação” (BOLAÑO, 2014, p. 82). Para isso, se mantém no legado do materialismo 
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histórico, postulado por Marx, para compreender os fenômenos de interesse pela 

compreensão do todo e das contradições internas a eles (LOPES, 2016). Assim, é de interesse 

dos pesquisadores perceberem a comunicação numa perspectiva dialética, analisando micro 

e macro, base e superestrutura (CABRAL; SCHNEIDER, 2019). É essa abordagem crítica, 

de tradição “que não aceita os limites impostos pela departamentalização do saber, buscando, 

ao contrário, entender o ser social em sua totalidade” (BOLAÑO; SANTOS, 2018, p. 53), 

que torna a EPC perspectiva oportuna para sanar as lacunas teóricas apontadas nos Estudos 

de Fãs. 

O campo se origina da tentativa de desenvolver os estudos sobre mercantilização da 

cultura da Escola de Frankfurt (CABRAL; SCHNEIDER, 2019), que tem influência do 

próprio marxismo e é fundadora de todo o pensamento crítico no campo comunicacional 

(BOLAÑO; SANTOS, 2018). Porém, o enfoque deixa de ser o perfil ideológico, passando a 

ser a produção de valor e a contribuição para reprodução do capital por parte das indústrias 

culturais (BOLAÑO; SANTOS, 2018). Com isso, ela busca ser contraponto ao funcionalismo 

presente nas pesquisas em comunicação desde a década de 50 (HERSCOVICI; BOLAÑO; 

MASTRINI, 2000). 

Assim como os Estudos de Fãs, a EPC tem seu histórico traçado anteriormente de 

forma aprofundada (MOTA; SANTOS, 2015; BOLAÑO; SANTOS, 2018), de modo que 

procuro aqui fazer apenas um breve resumo para apresentar suas categorias e linhas de 

abordagem, dando atenção especial para a escola brasileira, que nos servirá de base nos 

capítulos seguintes. 

Uma das correntes fundadora do pensamento da Economia Política no campo 

comunicacional é a norte-americana e canadense, com nomes como Paul A. Baran e Paul 

Sweezy, Dallas-Smythe e Herbert Schiller e seus estudos sobre a função publicidade no 

capitalismo, a comunicação de massa e a relação entre estrutura econômica e os meios de 

comunicação, respectivamente. Já as contribuições europeias se dividem entre a escola 

inglesa e francesa. Dentre os primeiros estão Peter Golding e Graham Murdock, que 

estudavam, a partir das relações econômicas, a influência da comunicação na estratificação 

social, e Nicholas Graham, pesquisador da criação de mais valia como função econômica na 

Indústria Cultural. Na corrente francesa surge a escola de GRESEC, com pesquisas sobre a 

subsunção do trabalho cultural e a diferenciação dos setores da Indústria Cultural 

(HERSCOVICI; BOLAÑO; MASTRINI, 2000). Bolaño (2014, 2010), em entrevista a Alain 

Herscovici, menciona também a relevância de Raymond Williams – que influencia não só as 
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duas correntes europeias, como também os Estudos Culturais ingleses – e do próprio 

Herscovici, considerado mais importante autor da segunda geração francesa. 

Os Estudos Culturais ingleses também influenciaram a corrente latino-americana da 

EPC, visto que aqui o pensamento crítico em Comunicação assume “inicialmente a forma de 

Teorias da Dependência e do Imperialismo Cultural. A EPC latino-americana surge nos anos 

1980, em diálogo com essa tendência anterior e não com a EPC europeia ou mesmo a norte-

americana” (BOLAÑO, 2014, p. 81). Dispomos de uma grande variedade temática 

(HERSCOVICI; BOLAÑO; MASTRINI, 2000), por nomes como Schmucler (Argentina), o 

pioneiro dentre esses países, Muraro (Argentina), Arriaga (México) e Portales (Chile) 

(BOLAÑO, 2014). No Brasil, o campo surge com a publicação em 1988 de Mercado 

Brasileiro de Televisão por César Bolaño (BRITTOS, 2008), marcando-o como principal 

nome no campo nacional e a televisão como o principal objeto de estudo. 

A institucionalização da EPC brasileira na Comunicação é dada a partir de 1992 com 

a formação de grupos de trabalho na Associação Latino-americana de Pesquisadores da 

Comunicação (ALAIC), na Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 

Comunicação (INTERCOM) e na Associação dos Programas de Pós-graduação em 

Comunicação (COMPÓS) – este último atualmente desativado (BOLAÑO; SANTOS, 2018). 

Em 2004 foi fundado o capítulo Brasil da União Latina de Economia Política da Informação, 

da Comunicação e da Cultura (ULEPICC–Brasil), vinculada à organização internacional da 

ULEPICC-Federação, que reúne pesquisadores de países de línguas de origem latina. No 

mais, devo citar a criação, no ano de 1999, da Rede de Economia Política das Tecnologias 

da Informação e da Comunicação (EPTIC) e da Revista EPTIC, ligados ao Observatório de 

Economia e Comunicação da Universidade Federal de Sergipe (OBSCOM), criado em 1994. 

Em 2016 o Observatório funde-se com o grupo Comunicação, Economia Política e Sociedade 

(CEPOS), anteriormente vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Comunicação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos e coordenado por 

Valério Cruz Brittos, formando o grupo OBSCOM/CEPOS, tendo como compromisso 

apresentar “uma alternativa às teorias hegemônicas tanto no campo da comunicação quanto 

no campo da teoria econômica” (FIGUEIREDO, 2017, p. 8). 

O conceito edificante dessas teorias é o de Indústria Cultural, com definição cunhada 

por Theodor Adorno e Max Horkheimer, ambos da Escola de Frankfurt, para denominar o 

modelo de produção massiva da informação e da cultura. Na EPC o termo encontra a forma 

da manifestação das contradições da informação no capitalismo industrial (monopolista) 

(BOLAÑO, 2000), que surge com a crescente ameaça à hegemonia americana e ao modelo 
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capitalista. A fim de justificar as mudanças na estrutura social da época, a imprensa, que se 

dirigia a um público limitado, deveria ser substituída por “meios de comunicação muito mais 

poderosos, dirigidos tendencialmente ao conjunto da população de um país” (BOLAÑO, 

2000, p. 85). Para tanto, a Indústria Cultural, termo relacionado a essa “entidade abstrata” 

ligada a todo processo de produção, distribuição e consumo dos bens culturais com a função 

de assegurar o “funcionamento do sistema em geral”, deve se subdividir em diferentes 

indústrias culturais concretas, isto é, “diversos setores, correspondentes a cada uma das 

mídias, e, no seu interior, diversas organizações” (BRITTOS; MIGUEL, 2008, p. 48-49), 

ocupando os diversos meios de comunicação cultural. 

A funcionalidade da Indústria Cultural implica diretamente a ligação com as massas. 

Segundo Bolaño, 

 

[...] o capital e o Estado criam uma massa com a qual se comunicam. Criam-na 

para com ela comunicar-se, mas não o fazem, em geral, diretamente, senão que por 

meio de um elemento de mediação: a Indústria Cultural. Esta, pela mobilização de 

um tipo especial de trabalho, tem a capacidade de constituir uma audiência 

composta de indivíduos cuja consciência é a massa que o capital e o Estado tratarão 

de moldar, de acordo com os seus próprios interesses. Mas o material resiste e o 

público, de uma parte, acaba por impor também certas determinações sobre a forma 

da produção e da distribuição da cultura no capitalismo. (BOLAÑO, 2000, p. 94).  

 

Ou seja, os meios de comunicação devem mediar o diálogo entre o Estado e o capital, 

de um lado, e as massas, de outro, o que se dá pela função propaganda (Estado) e função 

publicidade (capital). Mas, para que haja de fato essa comunicação, é preciso voltar a atenção 

do público para esses meios. Surge, então, a terceira função da Indústria Cultural, a função 

programa.35  

Cabe ao trabalhador cultural ou intelectual produzir conteúdo direcionado para a 

audiência, de modo a disseminar os ideais do Estado e do capital, mantendo a organização 

social do capitalismo monopolista, e entreter o público para que tenham acesso a essas 

mensagens. Este último é alcançado pela função programa através da promoção dos 

sentimentos de identificação e empatia, que, por sua vez, acontece graças à reprodução 

simbólica da nossa rotina, o que Habermas (1981) chama de mundo da vida – o mesmo que 

a Indústria Cultural pretende colonizar para garantir a sua mediação (BOLAÑO, 2000). 

Internamente à própria EPC, há divergências no entendimento de dois conceitos 

chaves para a compreensão dessa lógica: audiência e trabalho. A importância da audiência 

                                                             
35 Dentre os produtos culturais oferecidos pela função programa figuram a grade de programação para a TV e 

o rádio, os filmes para o cinema, as notícias para o jornal impresso etc. 
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foi primeiro levantada na EPC por Dallas Smythe (1977) ao analisar os interesses econômicos 

dos sistemas de comunicação. Fundamentado pelo pensamento de William Livant, que 

acredita que todo tempo não dedicado ao sono serve ao capital e, portanto, é trabalho, Smythe 

defende que, ao consumir seus produtos, o público estaria trabalhando para as indústrias 

culturais, que conseguem se apropriar do tempo de ócio. Seriam esses “trabalhadores” que 

produziriam a mercadoria da comunicação de massa, ou seja, a sua atenção, visto que a 

audiência é almejada pelas mídias pois esta é objeto de interesse da publicidade. 

Bolaño (2000, p. 144), a partir de um referencial marxista, considera o conceito de 

Livant “de um reducionismo a toda prova” e a solução de Smythe “claramente insuficiente”. 

Ele defende que “a relação entre meio de comunicação e público não é uma relação de 

trabalho, mas de comunicação. Não uma comunicação qualquer, mas uma comunicação 

especificamente capitalista [...]”. O trabalho seria apenas aquilo que produz valor econômico, 

salário – o que, na Indústria Cultural seria apenas o do trabalhador cultural/intelectual 

(artistas, jornalistas, editores, produtores etc.). A audiência, para ele, é, então, uma 

mercadoria (a ser vendida para o capital), que, junto ao produto cultural em si (mercadoria a 

ser vendida para a audiência), são os resultados da exploração dessa força de trabalho.  

As indústrias culturais dispõem de uma série de artifícios para atrair audiência às suas 

produções (como padrões tecnoestéticos, investimento em marketing, especificação de 

públicos em nichos e tantos outros), mas, mesmo estes sendo constantemente aperfeiçoados 

ao longo de décadas através de pesquisas e estudos que dispendem de investimentos 

exorbitantes, o sucesso dessas obras jamais é garantido. Isso ocorre devido ao caráter da 

aleatoriedade da realização, característico da Indústria Cultural, que define que não há 

qualquer determinante para o sucesso ou fracasso de um produto cultural, sendo a proporção 

deste último muito maior que do primeiro. Um estúdio precisaria produzir algumas dezenas 

de filmes para poder emplacar um deles com bilheteria satisfatória, por exemplo. Estando os 

profissionais da área já cientes dessa natureza do mercado, garantem que os lucros do produto 

de sucesso sejam suficientes para manter as outras “apostas”. 

A chegada das tecnologias digitais revoluciona todo esse panorama, afinal “não se 

trata de uma nova tecnologia ou de uma nova indústria concorrente com as anteriores, mas 

do resultado do desenvolvimento das novas tecnologias e da sua interpenetração e expansão 

global” (BOLAÑO et al, 2011, p. 36). Nos SRS a função programa dá lugar à função 

interação (FIGUEIREDO SOBRINHO; BOLAÑO, 2017), onde o próprio consumidor 

produz o conteúdo, que pode ser monitorado e armazenado em forma de dados pela Indústria, 

que, por sua vez, cria novos produtos a partir deste. Enquanto nas mídias tradicionais a 
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mercadoria audiência é comercializada através de pesquisas qualitativas e quantitativas com 

uma amostragem consideravelmente reduzida e de abrangentes grupos de perfil 

demográficos dos espectadores, nas mídias digitais, graças ao armazenamento de Big Data e 

ao desenvolvimento de algoritmos, a publicidade e a propaganda são divulgadas de acordo 

com as preferências de cada usuário, tendendo à personalização da oferta e mesmo do 

conteúdo, o que resulta em maior interesse do público e penetração ainda mais profunda no 

mundo da vida. O conceito de “sucesso” muda, e não há mais a necessidade de atingir 

numerosos grupos com uma só obra – mudando também as dinâmicas da aleatoriedade da 

realização. 

No mesmo raciocínio de Smythe sobre a categoria trabalho, Christian Fuchs (2012) 

descreve a audiência de SRS e da internet em geral como prosumers (produtor + 

consumidor), que seriam explorados de duas formas: pelo conteúdo que eles mesmos 

produzem e pelo monitoramento do seu consumo. Sobre isso, Bolaño e Vieira (2014, p. 79-

80) argumentam que “não há trabalho produtivo no sentido próprio do termo, na atividade 

daquilo que o autor chama de ‘prosumidor’”, visto que a produção dos usuários é “matéria 

bruta para que os trabalhadores informacionais produzam a mercadoria audiência de fato” e 

a produção do valor econômico só ocorre com o esforço do processamento desses dados 

monitorados pelos trabalhadores informacionais, esses sim explorados produtivamente pela 

sua força de trabalho.  

Uma outra temática bastante atual às discussões da EPC é a convergência tecnológica 

– que, apesar de abranger temática próxima, assume definição distinta à de convergência 

midiática de Jenkins, encontrando aqui perspectiva mais ampla, voltada para as 

problemáticas tecnológicas, econômicas, institucionais e sociais e questionando “os perigos 

que se avizinham com a crescente concentração dos meios, no sentido da legitimação 

ideológica do sistema [...] e de garantia da realização do processo de acumulação de capital” 

(SANTOS, 2009, p. 8). Antes de uma “transformação cultural na forma de consumo” (como 

definido no tópico anterior), este é um processo tecnológico, oriundo também do interesse 

econômico em convergir em uma única base digital mercados antes separados. Assim, 

 
A convergência tecnológica refere-se a um processo aberto pela digitalização do 
uso de uma mesma base técnica e infraestrutura pela telefonia, informática e pelo 

audiovisual, ou seja, atinge tanto as indústrias e ofertantes de serviços como as 

produtoras de conteúdo. Uma característica importante é a de que à dinâmica 

tecnológica alinham-se aspectos de ordem econômica e institucional. Ou seja, a 

disponibilização no mercado, de celulares capazes de acessar a internet e assistir à 

TV, ou a oferta de pacotes de banda larga, telefone e assinatura de TV, depende 

das ações estratégicas das operadoras e da legislação vigente em cada país. A 

evolução desse fenômeno tem se dado a partir de logros e falhas de experiências 
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na introdução de novos produtos e de novas trajetórias tecnológicas. (SANTOS, 

2009, p. 1). 

 

Percebe-se que a Economia Política da Comunicação, pelo seu método que preza pela 

visão micro e macro dos fenômenos e seu caráter interdisciplinar, oferece interpretações que 

nos permitem enxergar os processos relativos aos meios de comunicação em sua totalidade, 

de grande importância para as Ciências da Comunicação e Sociais em geral. Porém, seu 

enfoque é tipicamente limitado à etapa de produção na lógica das Indústrias Culturais, 

carecendo de pesquisas que usem as mesmas perspectivas para entender a circulação e o 

consumo desses conteúdos. Além disso, 

 
Um dos atuais desafios para os estudos da economia política é analisar como se 

organiza a produção para os novos mercados da informação segmentados e 

específicos e como a comunicação participa do circuito de acumulação do capital 

e das necessidades da estrutura econômica baseada na rapidez do consumo. O 

aumento da capacidade dos canais de comunicação sugere que os novos meios 

“especializados”, para audiências cada vez mais fragmentadas, são uma 

consequência concreta do processo de reconversão econômica. (HERSCOVICI; 

BOLAÑO; MASTRINI, 2000, p. 6). 

 

A aproximação com diferentes campos de pesquisa pode oferecer novos 

entendimentos que auxiliem a EPC nessas questões. Para seguir analisando a apropriação do 

resultado do trabalho por parte do Estado e do Capital com as novas tecnologias, as pesquisas 

do campo passam hoje por uma mudança (ou ampliação) no seu objeto: de novelas para redes 

sociais; de jornais impressos para blogs de notícia; e do rádio para sistemas de streaming. O 

fandom, como vanguarda no uso de tecnologia e resultado direto da fragmentação da 

audiência, e o fã, como consumidor transformador e produtor de conteúdo, mais uma vez se 

provam alegorias completas, podendo oferecer respostas para novos questionamentos que as 

TIC trazem à perspectiva crítica. 

 

1.3  O diálogo entre Economia Política da Comunicação e os Estudos de Fãs 

 

Após a breve apresentação das tradições, tendências e carências dos dois campos em 

questão, é possível identificar, enfim, potenciais pontos de interseção entre eles, dos quais 

alguns serão desenvolvidos ao longo desta pesquisa. Não pretendo aqui esgotar ou aprofundar 

todas as possibilidades de convergências temáticas, que considero inúmeras, mas apenas 

trazer uma contextualização teórica que sustente suficientemente as discussões pautadas nos 

capítulos a seguir e nos leve à discussão efetiva do objeto de pesquisa, este sim aprofundado; 
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assim como abrir a porta para que futuras pesquisas nos dois campos possam considerar 

estudar o fã como objeto sob uma análise crítica. 

Para esta aproximação introdutória, tomo como base um primeiro ensaio de diálogo 

definitivo entre os campos, apresentado no GP Economia Política da Informação, 

Comunicação e Cultura do XIX Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação do 42º 

Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (AMADO, 2019b). 

É importante elucidar que, mesmo os estudos aqui discutidos sendo tratados pelos 

seus respectivos autores como “campos científicos”, a EPC mostra-se como aporte teórico 

que consegue abarcar diversos temas e objetos de pesquisa, enquanto os Estudos de Fãs 

correspondem ao agrupamento de pesquisas que dividem o objeto e a abordagem 

(aproximação através do pesquisador orgânico), mas podem assumir diversas perspectivas. 

Logo, a aproximação que buscarei aqui corresponde à inserção das temáticas dos Estudos de 

Fãs no “guarda-chuva” teórico da corrente latino-americana da Economia Política da 

Comunicação. 

Estabelecer esse diálogo não se mostrou simples. Se, por um lado, a noção da 

Indústria Cultural é central para a EPC, de outro, ela é pouco referida nos Estudos de Fãs. 

Hills (2002) faz um raro esforço neste sentido, ao trabalhar a dialética do frankfurtiano 

Adorno como um dos contextos para entender a dinâmica do fã como consumidor cultural, 

porém não avança nesse tópico, deixando de fora a problematização da questão num contexto 

mais amplo. Já por parte dos teóricos da EPC, há um distanciamento dos Estudos de 

Recepção e, consequentemente, com o fã como objeto – além do já mencionado estigma 

social com essa figura. 

Talvez o primeiro a ensaiar essa ponte, mesmo não usando as palavras “fã” ou 

“fandom”, foi Graham Murdock (1990), da corrente britânica da EPC, ao discutir as mesmas 

audiências ativas que protagonizaram o que Jenkins classifica como primeiro momento dos 

Estudos de Fãs (Murdock, inclusive, chega a citar Janice Radway, mencionada por Jenkins 

como uma das autoras do período). No artigo, o autor defende que as atividades das 

audiências devem ser estudadas a partir da relação com estruturas de poder e desigualdade, 

pois já percebia que “a celebração da criatividade e natureza lúdica da audiência” poderia 

resultar em uma forma de cumplicidade com um sistema de teorias que “rotineiramente 

favorece o discurso comercial de publicidade e relações públicas, e a ideologia consumista 

que estes promovem, e que exclui ou marginaliza uma diversidade de outras vozes, 
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perspectivas e identidades” (MURDOCK, 1990, p. 191, tradução minha)36, explicitando a 

importância da contribuição da perspectiva crítica da Economia Política da Comunicação, 

que, por sua vez “deve dar atenção às maneiras com que os prazeres do texto são estruturados 

pelas estratégias que os produtores seguem para aumentar ao máximo seu lucro” 

(MURDOCK, 1990, p. 196, tradução minha).37 

Já existem alguns poucos trabalhos centrados nos fãs que recorrem a conceitos ou 

teorias da EPC, porém são quase sempre para embasar discussões sobre o ativismo e trabalho 

de fãs na perspectiva de Smythe (SAVAGE, 2014; MEEHAN, 2000)38, sem grandes 

aprofundamentos na questão ampla da Indústria Cultural. Por outro lado, não foi encontrado 

nenhum trabalho na linha da Economia Política da Comunicação que tivesse o fã midiático 

como objeto central, sobretudo na corrente brasileira e latino-americana (AMADO, 2019a, 

2019b) – entretanto, um olhar atento a essas teorias pode perceber que, apesar de não 

exatamente mencionado, o fã está inscrito em diversos debates, afinal, os dois campos 

dividem uma mesma questão central: o consumo de massa. 

Retomemos, por exemplo, essa afirmação de Bolaño (2000, p. 94), citada acima por 

completo: “o público, de uma parte, acaba por impor também certas determinações sobre a 

forma da produção e da distribuição da cultura no capitalismo”. Ora, não seriam os fandoms 

a parcela do público mais propensa a vocalizar suas demandas a produtores e distribuidores 

para facilitar ou aprimorar seu próprio consumo? Quando estudadas nesse contexto, 

pesquisas acerca do chamado ativismo do fã ganharão uma nova profundidade, evidenciando 

práticas da etapa do consumo e demonstrando o peso do fã para toda a Indústria. 

Na mesma obra, o autor novamente perpassa pelos fãs ao discutir a segmentação e a 

aleatoriedade da realização: a tendência de subdividir a audiência, distanciando-se de 

produtos consumidos por uma massa uniforme, gera produções mais especializadas, 

propícias para o consumo em nichos e subculturas – dentre estes, os fandoms; e, graças ao 

seu caráter de fidelidade, os fãs se tornam recursos valiosos na luta para evitar os riscos da 

aleatoriedade da realização, sendo alvo principal de uma série de recursos de marketing.  

Em relação a interpretação de Bolaño (2000) e Bolaño e Vieira (2014) da categoria 

trabalho (que só considera aquilo que implica em assalariamento), as atividades ou produções 

                                                             
36 Do original: “la celebración de la creatividad y caracter lúdico del auditório” [...] “por rutina favorece el 

discurso comercial de la publicidad y las relaciones públicas, y la ideologia consumista que éstas promueven, 

y que excluye o margina una diversidad de otras voces, perspectivas e identidades”. 
37 Do original: “debe poner atención a las maneras en que los placeres del texto son estructurados por las 

estrategias que siguen los productores para aumentar al máximo su ganacia”. 
38 Uma importante exceção seria a dissertação de Eloy Vieira (2015), cujo esforço de localizar o papel do fã 

na lógica da Indústria Cultural nos servirá de base no capítulo seguinte. 
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voluntárias de fãs, bem como a economia da dádiva, não podem ser incorporadas como tal 

pois são ações independentes que podem ou não ser incorporadas, mas nunca exploradas – o 

que se aproxima mais da lógica do “prosumer” de Fuchs (2012), contestada aqui. Contudo, 

é válida a discussão sobre quais os interesses das indústrias nessas ações, em grande parte 

encorajadas por elas. Na compreensão brasileira, o trabalhador da indústria cultural continua 

sendo única e exclusivamente o cultural, e, neste sentido, a cultura de fãs fornece um cenário 

interessante para discutir novas formas de condicionamento da subsunção desse trabalho. 

As interseções mais claras, contudo, parecem ser as relacionadas às tecnologias 

digitais. A forte ação digital dos fandoms, através das produções independentes e da 

organização em comunidades virtuais, explicita a lógica da função interação descrita por 

Figueiredo Sobrinho e Bolaño (2017), em que cabe ao consumidor a função de alimentar a 

indústria. Com isso, os fãs tornam-se alvos certeiros do monitoramento digital, seja para 

acompanhar as impressões da recepção, seja para identificar demandas do público, ou ainda 

para a produção de conteúdo cada vez mais e mais nichado. 

Não por acaso, todas essas questões estão ligadas aos mecanismos que as indústrias 

culturais lançam mão para colonizar o mundo da vida e o tempo livre. O consumo de fãs, 

com seu engajamento fervoroso, talvez seja o exemplo mais próximo que tenhamos dessa 

apropriação. Somando-se às teorias do afeto, que explicam a motivação para esse 

comportamento, as teorias críticas podem contribuir com discussões sobre a formação e 

subordinação do gosto cultural, temática comum à EPC. 

Possivelmente a melhor forma de aproximação entre Estudos de Fãs e Economia 

Política da Comunicação seja através dos Estudos Culturais, que, como já mencionado, 

divide origem com ambos e ainda é o principal aporte teórico do primeiro. Assim como a 

EPC, o campo tem perspectiva crítica, porém mais ligado à recepção e mediação, valorizando 

as particularidades de cada público a partir de estudos sobre raça, gênero, sexualidade, 

identidade, tradição e hegemonia, por exemplo. As duas escolas enfrentam, no momento, um 

período já duradouro de distanciamento, ocasionado pelas diferentes raízes interdisciplinares 

e pelas discordância em relação a conceitos-chaves (BOLAÑO; JACKS, 2019), como de 

classe, trabalho, audiência, convergência e mediação, mas uma reconciliação vem sendo 

trabalhada, a exemplo do livro Cultural Studies and Political Economy: Toward a New 

Integration, de Robert E. Babe (2009) e do 21° volume da Revista Eptic, com o dossiê 

temático “Economia Política da Comunicação e Estudos Culturais na América Latina” 

(BOLAÑO; JACKS, 2019), resultante do Seminário “Diálogo Estudos Culturais/Economia 
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Política” sediado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em dezembro de 2018. Nas 

palavras de Kellner (2001, p. 63): 

 

Negligenciar a economia política, festejar o público e os prazeres do popular, 

deixar de lado questões de classe e ideologia e não analisar ou criticar a política 

dos textos culturais são maneiras de transformar os estudos culturais em apenas 

mais uma subdivisão acadêmica inofensiva e em alguma análise, favorável 

sobretudo a própria indústria cultural. 

 

Em especial, o conceito de mediação desenvolvido por Jesús Martín-Barbero, grande 

nome dos Estudos Culturais latino-americanos, pode contribuir para a discussão do fã como 

objeto das pesquisas críticas. De maneira similar à EPC, ele sugere que, para entender os 

problemas da comunicação, é necessário entendê-la inscrita na cultura, que por sua vez está 

no interior da política (MARTÍN-BARBERO, 1997) e são mutuamente condicionadas. 

Segundo o autor, a mensagem da comunicação de massa deve ser entendida tanto a partir do 

processo de recepção quanto o de produção – evitando os reducionismos de que são os meios 

os responsáveis pela manipulação e alienação – e, para isso, propõe a centralização das 

pesquisas no processo de mediação, isto é, tudo que acontece entre produção e recepção, 

espaço em que se insere a cultura cotidiana que resulta nas apropriações particulares e na 

construção de sentido dos receptores. Essa recepção tanto é influenciada pela cultura, na 

forma de cotidianidade (ambiente familiar, temporalidade e experiências culturais 

vivenciadas), como a influencia. Assim, cada cidadão consome determinada obra de uma 

forma única, o que dificulta a homogeneização da audiência, de interesse do mercado.  

Bolaño (2015) compartilha da importância de se centralizar a análise do processo de 

mediação, mas não sem fornecer a perspectiva da EPC, contribuindo para o pensamento de 

Martín-Barbero ao localizar o trabalhador cultural, subsumido à Indústria Cultural, na 

instância de mediação simbólica entre o poder e o público, garantindo o diálogo permanente 

da Indústria Cultural com as culturas populares: 

 
Capital-trabalho e economia-cultura são os termos da equação que é preciso 

resolver se quisermos entender o problema da mediação social em toda a sua 

complexidade. Barbero não enxerga isso, preocupado que estava, e com toda razão, 

em questionar e dar uma alternativa ao determinismo do estruturalismo marxista 

dos anos 1960. O problema é que, ao relegar a um segundo plano o problema da 

ordem econômica que suporta a cultura de massa, jamais leva em consideração o 

fato, absolutamente essencial, de que a mediação é ela própria realizada, no caso 

geral, por capitais individuais em concorrência, que mobilizam um tipo particular 

de trabalho (cultural ou criativo, se se preferir), que é precisamente o elemento 
subjetivo que garante efetivamente a colonização da Lebenswelt, nos termos de 

Habermas. (BOLANO, 2015, p.101). 
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Seguindo o pensamento de Cabral e Schneider (2019), que entendem tanto a visão de 

Martín-Barbero (1997) sobre as apropriações particulares e construção de sentido quanto a 

contribuição de Bolaño (2015) a respeito da função do trabalhador cultural como cruciais 

para os estudos das relações entre a mídia e a vida cotidiana, acredito que estas ajudem a 

entender a cultura e o afeto de fãs a partir de um contexto mais amplo, inserindo-o como ser 

social pertencente a uma cultura própria e como mercadoria objetivada por uma Indústria que 

o antecede. 
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2 O LUGAR DO FÃ NA INDÚSTRIA CULTURAL 

 

Refletindo sobre a abordagem dos estudos críticos, Graham Murdock (1990, p. 188, 

tradução minha) defende que: 

 
A interpretação crítica opera em dois níveis. Envolve não apenas uma explicação 

completa das próprias interpretações dos atores sobre sua atividade de consumo, 

mas também uma tentativa sustentada de mostrar como as experiências situacionais 

e os sistemas de significado se conectam com as formações simbólicas e sociais 

mais amplas que também lhes dão forma.39 

 

Ou seja, Murdock sugere que, de acordo com as teorias críticas, para entender uma 

parte específica (interpretações dos atores) é necessário a compreensão da totalidade 

(experiências situacionais, sistemas de significado, formações simbólicas e sociais amplas, 

bem como as suas inter-relações). Esse pensamento é próprio da dialética materialista, que 

sugere que o entendimento deve ser feito a partir da abstração proveniente da teoria. Propõe-

se o método hoje chamado de materialismo histórico, que compreende o problema a partir de 

três esferas: historicidade, totalidade e contradições internas. É essa abordagem que dá 

origem à Economia Política (BOLAÑO, 2015). 

O capítulo anterior tratou de recuperar a percepção e conceptualização do fã a partir 

da historicidade; este, por sua vez, busca dar conta das outras duas, dando continuidade e 

aprofundando à discussão iniciada por Vieira (2015) no segundo capítulo de sua dissertação, 

intitulado “O papel do fã dentro do processo produtivo das indústrias culturais no contexto 

da cultura da convergência”. 

No campo da Comunicação, é a Indústria Cultural que faz a mediação entre os sujeitos 

e é nela que o problema deve ser concebido se quisermos compreender o fenômeno 

comunicacional em sua essência. Segundo Lee (2014, p. 195, tradução minha), “estamos 

testemunhando uma expansão e aprofundamento da interface entre os fandoms culturais e os 

esquemas de marketing das indústrias culturais que veem a participação e a criatividade do 

consumidor como uma nova fonte de lucro”, o que resulta em tensões geradas “pelas lógicas 

diferentes dos fãs e nos negócios comerciais das indústrias”.40 Ao me aprofundar nessas 

                                                             
39 Do original: “La interpretación crítica opera en dos niveles. Involucra no sólo una explicación plena de las 

propias interpretaciones que los actores hacen de su actividad de consumo, sino también un intento sostenido 

para mostrar cómo las experiencias situacionales y los sistemas de significado se conectan con las más 

amplias formaciones simbólicas y sociales que también les dan forma”. 
40 Do original: “We are also witnessing an expansion and deepening of the interface between cultural fandom 

and cultural industries' marketing schemes that see consumer participation and creativity as a new source for 

profit making (Banks and Dueze 2009, van Dijck 2009, Ritzer and Jurgen 2010, Zwick et al. 2008). Yet, the 
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questões, minha preocupação primária é não cair na armadilha da visão mercadológica ou 

entusiasta, o que impossibilitaria a observação do fenômeno por completo ou de suas 

contradições internas. Mas como discutir fã sem evidenciar suas fascinantes ações 

transformativas? Ou, ainda, ao falar dessas, como não deixar que centralizem a discussão? O 

alto grau de engajamento do fã é o que o distingue do consumidor comum e é uma das 

características que diferencia os fandoms de outras subculturas, não podendo, portanto, ser 

ignorado em qualquer estudo na temática. No entanto, é necessário articular para que o leitor 

o entenda a partir de um olhar analítico sobre suas causas e consequências. Nas palavras de 

Murdock (1990, p. 189, tradução minha),  

 
A investigação deve ir além dos atos imediatos de consumo e resposta, e analisar 

as estruturas subjacentes que fornecem os contextos e os recursos para a atividade 

do público, para assim prosseguir à demonstração da maneira em que o público 

organiza a produção e o consumo de significado na vida diária. 41 

 

Contudo, nos Estudos de Fãs, é comum a ideia de que o fã, isto é, o consumidor é 

soberano em suas escolhas. Em crítica a um texto de Fiske do ano de 1987, anterior ao 

surgimento dos Estudos de Fãs, Murdock (1990, p. 191-192, tradução minha) já apontava a 

tendência mercadológica do autor, que, para ele, “convenientemente esquece” como a oferta 

é capaz de modelar demandas e desejos, complementando que “para restaurar este contexto 

perdido, necessitamos explorar como a produção e o consumo cultural são estruturados por 

formações econômicas e simbólicas mais amplas”.42 Fiske, assim como outros que dividiam 

sua interpretação, faz parte da primeira onda de estudiosos e ajudou a moldar as pesquisas 

atuais sobre fãs, servindo até hoje de referência para muitos. 

Pensando nisso, escolhi inicialmente questionar essa noção de soberania a partir da 

exposição de estratégias e interesses das indústrias culturais, seus produtores, e o próprio 

ídolo. Nos Estudos de Fãs o afeto é uma categoria elementar para a compreensão do 

fenômeno, mas que costuma ser usada em argumentos subjetivos ou com bases diretas na 

psicologia, o que não cabe no escopo de argumentação desta pesquisa. Não procuro ignorar 

                                                             
interface entails tension generated by the dissimilar logics of fandom and the industries ’commercial 

business, for instance, the tension around copyrights (Lee 2011, Schwabach 2011, Tushnet 2007)”. 
41 Do original: “La investigación debe ir más allá de los actos inmediatos de consumo y respuesta, y analizar 

las estructuras subyacentes que proveen los contextos y los recursos para la actividad del auditorio, para así 

proseguir a la demostración de la manera en que el auditório organiza la producción y consumo de 

significado en la vida diária”. 
42 Do original: “[...] convenientemente olvida los modos y maneras en que demanda, deseos e identidades son 

modelados por la oferta [...] “para restaurar este contexto perdido, necesitamos explorar cómo la 

producción y el consumo culturales son estructurados por formaciones económicas y simbólicas más 

amplias”. 
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o óbvio papel do afeto na vida de um fã, apenas opto por inseri-lo como um dos elementos 

na construção (simultaneamente autônoma e heterônoma) da subjetividade do gosto – esta 

sim categoria a ser explorada para discutir o consumo do fã. 

Assim, seguindo as reflexões de César Bolaño (2000) sobre a as dinâmicas da 

comunicação na forma capitalista e de Pierre Bourdieu (1983; 1996; 2008) e Marco 

Schneider (2015) sobre a dialética e formação do gosto, discuto o direcionamento daquilo 

que é produzido e divulgado, retornando à aleatoriedade da realização e introduzindo o 

conceito de unicidade do produto cultural. Só então parto para o poder e a influência do fã, 

especialmente a partir da convergência midiática e das TIC, analisando as atividades dos 

fandoms e como estas cumprem um papel na lógica industrial. 

Ao compreender o papel do fã e o interesse do produtor, estaremos aptos a contrapor 

as perspectivas entusiastas às críticas, apontando incoerências existentes nessa dinâmica e 

ainda entendendo a cultura de fãs pela perspectiva do seu local nas indústrias culturais, não 

apenas na recepção. Assim, ao final do capítulo, terei realizado a exposição das contradições 

e da totalidade do fenômeno investigado, podendo, enfim, avançar para a análise aprofundada 

do objeto de pesquisa: o fã brasileiro de produtos culturais internacionais. 

Dando seguimento à pesquisa, é necessário, daqui em diante, delimitar o tipo de fã a 

ser estudado. O objeto adorado pode originar de diversos segmentos: existem fãs de universos 

fictícios, de obras audiovisuais ou literárias, ou ainda de artistas individuais; fãs de um estilo 

musical, ou apenas de uma banda; fãs de esporte; fãs de figuras religiosas, como pastores, 

padres e papas; fãs de política, seja um partido, um movimento ou um candidato; fãs de 

marcas; fãs de comida... Devido à forma de consumo e recepção dos objetos, cada um desses 

grupos apresenta suas particularidades e analisar todos eles dentre o período de um mestrado 

resultaria num estudo superficial e inconclusivo. Optei por me restringir aos fãs de bandas, 

artistas/celebridades, otakus e aos chamados fãs midiáticos (de obras audiovisuais 

cinematográficas e televisivas) que necessariamente integrem um fandom. Esta escolha se 

deu por serem estes os fandoms mais estudados na literatura brasileira, a ser explorada no 

capítulo seguinte, e à maior ligação destes com as instâncias da Indústria Cultural. 

 

2.1  Causas e consequências: refutando a ideia do fã como soberano 

 

Cabe ao consumidor tornar-se fã, eleger seu ídolo e delimitar seu envolvimento com 

tal e com o fandom. Apesar de serem sobre suas obras, os produtores não têm parte na 
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organização de comunidades virtuais, tampouco na criação e divulgação de fansites, 

fanfictions, fanarts etc. É indiscutível que a interação proporcionada pelas redes sociais 

digitais aumenta a influência de fandoms sob as obras ou os artistas. Mas isso está longe de 

significar que o fã é completamente autônomo, como parecem sugerir alguns teóricos do 

campo – seguindo o pensamento reducionista de que no capitalismo o poder final reside no 

consumidor. A ideia de soberania – ou ao menos de autonomia – do fã ignora que, antes de 

existir a admiração, existe o consumo; e para o consumo, é necessária a produção. É nesse 

limite que nossas escolhas podem ser feitas. Só entendendo as etapas anteriores somos 

capazes de entender as imbricações da cultura de fãs. 

A Teoria da Estruturação de Anthony Giddens (1989) pode auxiliar nessa 

compreensão: o sociólogo defende que a agência dos atores é determinada pela estrutura 

(sistema de regras, recursos e possibilidades) pertencente. Por sua vez, essas ações, 

simultaneamente possibilitadas e limitadas pela estrutura, são elementos que a remodela. 

Assim, “as ações se fazem sobre elementos que as estruturam, o que permite pensar que 

atores não criam propriamente, mas recriam” (ARBOLEYA, 2013, p. 15). Numa tentativa de 

aplicar essa teoria para a Indústria Cultural e a cultura de fãs, tomo como base as 

interpretações feitas sobre a dialética do gosto de Marco Schneider (2015) e a articulação da 

totalidade de Marx (2008; SANTOS, 2019), a partir da produção, distribuição e consumo, 

chegando na seguinte premissa sobre o consumo cultural e midiático: só se gosta daquilo que 

se conhece; só se conhece o que é produzido. É ela que guiará esta discussão. 

 

2.1.1  Direcionamento do que se gosta 

 

A audiência, apesar de ser categoricamente mercadoria devido à sua função, é 

diferente das demais mercadorias capitalistas em sua criação, sendo, neste sentido, mais 

próxima das forças de trabalho – “uma energia que existe nos sujeitos [...] e que pode ser 

apropriada pelo capital em determinadas condições sociais e técnicas” (BOLAÑO, 2000, p. 

230). E mais: 

 

O capital só pode se apropriar dessa energia expropriando o produtor cultural de 

todos os meios de acesso ao público, o que foi possível a partir do desenvolvimento 

das tecnologias da comunicação e de sua imposição como forma hegemônica de 

difusão dos produtos culturais. O que o capital faz é, em primeiro lugar, utilizar o 

poder simbólico do trabalho cultural para criar o efeito de empatia que transforma 

os sujeitos em audiência, e portanto em objeto, e em seguida produzir os cortes, as 

classificações e as especificações que lhe vão permitir oferecer uma mercadoria 

diferenciada num mercado inter-capitalista. (BOLAÑO, 2000, p. 230, grifo meu). 
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Quer dizer, uma das especificidades da mercadoria audiência é sua capacidade (não 

autonomia) de alternar quando será ou não apropriada pelo capital, o que se dá através da 

preferência resultante do “efeito de empatia”. Preferência essa calcada pelo gosto do público, 

e que, portanto, é elemento primordial para o funcionamento da Indústria Cultural.  

Segundo Schneider (2015), inicialmente era o gosto de artistas e da população que 

direcionava empresários sobre o que deveria ser produzido, reproduzido e posto em 

circulação; com o tempo, o ramo se tornou tão lucrativo que essas definições passam a ser 

regidas pela lógica econômica, e o mesmo acontece com a orientação do gosto dos artistas e 

do público. 

Essa nova orientação é possível pois, como defende o autor, “o gosto não é um dado 

acabado, mas um processo, uma formação socialmente mediada” (SCHNEIDER, 2015, p. 

71), que reflete, mesmo que indiretamente, os imperativos econômicos que regem essa 

sociedade, em uma clara associação à problemática da hegemonia. O gosto não é inteiramente 

livre: apesar de marcado pelas nossas experiências e individualidades, é também determinado 

pelas nossas particularidades enquanto membros de um ou vários “universos indentitários” 

(SCHNEIDER, 2015, p. 40). Categorias como classe social, gênero, raça, etnia e idade 

simultaneamente influenciam e são influenciadas por esses “universos”, e é por isso que, 

quando discutidas as preferências do consumidor, é essencial que essas questões sejam 

levadas em conta, sob o risco de tornar o discurso simplista e impreciso. 

Bourdieu (2008) define que o gosto é consequência do habitus, noções adquiridas de 

experiências individuais que estruturam as ações do ator social, auxiliando-o na adequação à 

sociedade. Ou seja, “o habitus aparece como o elemento que possibilita ao agente saber como 

agir e em que momento agir a partir de uma leitura incorporada pela experiência vivida dos 

sentidos e limites sociais objetivos que se deve respeitar” (ARBOLEYA, 2013, p. 10). Uma 

das necessidades ditadas pelo habitus é o da posse de capital social e cultural – o que não 

necessariamente implica em posse de capital econômico. Na verdade, para ele, mais que o 

econômico, é o capital social, que reflete no estilo de vida, que distingue o ator dentre a 

sociedade. O gosto, portanto, é um valioso instrumento para demonstrar tal virtude, 

originando numa disputa de classes em torno de si. 

Desde já, destaco que não cabe a nós, pesquisadores, hierarquizar preferências 

culturais, desafio que, pela associação frequente ao consumo de massa, é enfrentado 

constantemente pelos fandoms, sendo inclusive discutido por diversos autores dos Estudos 

de Fãs como levantado no capítulo anterior. A diferenciação entre “bom” e “mau” gosto é 
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um discurso idealista e sem validade. Segundo o pensamento de Bourdieu (2008; 1983), 

hierarquizar conscientemente preferências corrobora com divisões sociais, reproduzindo 

ideais preconceituosos e excludentes. Não é possível valorizar ou inferiorizar algo tão 

abstrato e individual quanto o prazer, o que, para Schneider (2015), faz do gosto uma verdade 

independente de críticas. 

Bourdieu (2008) aponta família e formação educacional, fatores diretamente 

relacionados à posição social, como influências diretas à padrões de consumo – entre eles o 

gosto cultural. Assim, por mais que haja uma tentativa de homogeneização do público de 

massa, “é fato conhecido que um mesmo produto, veiculado a grupos socioeconômicos 

distintos é recebido de formas bastante diferentes” (BOLAÑO, 2000, p. 207). A 

estandardização não é possível na Indústria Cultural, dado que a separação do consumidor é 

quem garante a concorrência no mercado capitalista. O que de fato ocorre é uma tendência 

de segmentação da audiência que dá a ilusão de grupos homogêneos. Em resposta, o capital 

utiliza da variedade exigida pela concorrência para se moldar a diversas formas culturais, 

cada uma delas agradando gostos diferentes. É isso que Schneider (2015, p. 136), ao pegar 

emprestado o termo de Martín-Barbero (2003), denomina de “jiboia”, que, de forma até 

democrática, adquire a forma da cultura que devora. 

Os perigos desse fenômeno estão na interpretação de que a “jiboia” é efeito da 

autonomia do público, quando também é uma estratégia para benefício do capital – 

retomando a dialética estrutura versus agência. Como explicado por Bolaño (2000), o 

interesse da Indústria Cultural é, a partir da empatia, atrair o gosto do público para cumprir 

suas funções perante o capital e o Estado. Ora, se gosto é “a estruturação dos prazeres em 

escala valorativa” (SCHNEIDER, 2015, p. 164), sendo o desgosto aquilo que não causa 

qualquer tipo de prazer, e essa escala valorativa é influenciada pela lógica do capital cultural 

(BOURDIEU, 2008), que por sua vez é fortemente determinado pela Indústria Cultural, é 

esperado que esta atue de forma a moldar os gostos de acordo com o seu interesse, como 

veremos nos tópicos subsequentes. 

O gosto é uma contradição entre autonomia e heteronomia, dependente de 

experiências ao mesmo tempo individuais e socioculturais, estrutura e agência. Giddens 

(1989) não subestima a consciência e vontade dos atores, mas suas ações, ainda que 

intencionais, são adequadas à uma estrutura (mutável e adaptável) que os antecede. Na 

Indústria Cultural, essas experiências determinantes são sempre alimentadas pela lógica 

informacional, afinal, ainda que seja inevitável desenvolver uma opinião ou julgamento de 

valor sobre algo, só podemos fazê-lo daquilo que existe e nos é informado – e, “sob o 
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comando do capital [...], a tendência é que só se produza e se informe o que possa estar direta 

ou indiretamente relacionado com seu próprio crescimento e concentração [...]” 

(SCHNEIDER, 2015, p. 43). 

 

2.1.2 Direcionamento do que se conhece 

 

Para a EPC, a principal característica da produção cultural, aquilo que a diferencia 

das demais produções capitalistas, é a sua unicidade, isto é, aquilo que constitui seu valor de 

uso. Ela se dá pois, de acordo com Bolaño (2000, p. 167), “aos olhos do consumidor, o 

produto cultural é marcado pela personalidade dos trabalhadores que participaram de sua 

elaboração”. O autor vê três consequências imediatas para a unicidade: aleatoriedade da 

realização, limites de reprodutibilidade e diversidade das condições de valorização. Ainda 

que todas essas questões influenciem diretamente na escolha do que chega ao público e de 

que maneira chegam, nesta pesquisa me limitarei a discutir o primeiro, que mais dialoga com 

a experiência do fã. 

O caráter aleatório que determina quais obras obterão sucesso e quais serão preteridas 

já era empiricamente observado e combatido pelas indústrias culturais. Buscando uma 

explicação para esse fenômeno, que chamaria de “aleatoriedade da valorização”, Flichy 

(1980), membro da escola de GRESEC, percebe que ele reforça a singularidade dessa 

produção: 

 

Não existe outro bem de consumo para qual os produtores tenham um tal 

desconhecimento da demanda a ponto de serem obrigados a fazer dez ou quinze 

ensaios para obter um sucesso. [...] Se a produção cultural é tão parecida a uma 
aposta é porque por definição cada produto é único. (FLICHY apud BOLAÑO, 

2000, p. 167). 

 

E vai além, apontando outra particularidade dos produtos culturais também decisiva 

para a aleatoriedade: a sua breve vida útil, limitada a alguns meses ou anos (BOLAÑO, 2000, 

p. 167). Bolaño corrobora com o raciocínio de Flichy, embora, assim como Zallo (1988), 

faça a ressalva que há uma confusão, não se tratando de “aleatoriedade da valorização”, 

argumentando que “a aleatoriedade característica das indústrias culturais é uma 

ALEATORIEDADE DA REALIZAÇÃO. E, nesse sentido sim, ela é mais grave na produção 

cultural do que em outros setores econômicos” (BOLAÑO, 2000, p. 168). 
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Em resumo, a Indústria Cultural, mais que outras indústrias, se apoia em produtos 

singulares e de receptividade imprevisíveis, cujo retorno, caso haja, se restringe a um curto 

período, para sustentar seus lucros e cumprir seu papel de mediadora do capital e do Estado. 

Com tanto em jogo, não se espera que ela se sujeite passivamente a essa arbitrariedade – e 

sim, busque “mecanismos que permitem a constituição e fidelização da audiência” 

(BOLAÑO, 2000, p. 215), isto é, estratégias para driblar a aleatoriedade da realização a partir 

da captura do público para determinado produto cultural. Muitos desses mecanismos 

correspondem a articulações para garantir mais que uma audiência satisfeita, mas também 

fiel, ativa e engajada – resultando prontamente na emergência de grupos de fãs. 

Talvez a estratégia mais conhecida neste sentido seja o star system, que se baseia no 

poder de celebridade do artista para atrair o público, principalmente na escalação de atores 

para filmes e séries de tv. O nome foi inicialmente veiculado ao processo comum na era do 

sistema de estúdio de Hollywood, entre as décadas de 20 e 60, em que os grandes estúdios 

mantinham restritos contratos de exclusividade com atores e atrizes, trabalhando suas 

imagens através da construção de personas – com publicações nas primeiras revistas de 

celebridade e a repetição de personagens similares, por exemplo. Dá-se início ao que Edgar 

Morin (1989) chama de “mitologia das estrelas”, onde “como determinados deuses do 

panteão da Antiguidade se metamorfoseavam em deuses-heróis, as estrelas-deusas 

humanizam-se, tornam-se novos mediadores entre o mundo maravilhoso dos sonhos e a vida 

quotidiana” (MORIN, 1989, p. 20-21). Alguns nomes desse período são Marilyn Monroe, 

Greta Garbo e Clark Gable, que contam com legiões de fãs até o presente. 

Uma vez construída essa aura mitológica, o ator passa a ser um dos principais 

atrativos para os filmes, tendo seus rostos destacados em cartazes e nomes em largas letras 

no início do filme (retomando a ideia de que, para o público, o produto cultural é marcado 

pela personalidade de quem trabalhou nele). O status de estrela passa a ser definitivo para o 

sucesso desse trabalhador cultural, elevando, junto com seu prestígio, seu salário e o número 

de ofertas de projetos. Os admiradores são tanto de interesse dos produtores quanto dos 

próprios atores e atrizes. 

Ao mesmo tempo que os astros remetem ao escapismo de vidas fantasiosas nas telas 

e exuberantes fora delas (o que leva Morin a denominar as estrelas de cinema como 

Olimpianos), esses artistas buscam ser acessíveis – ou ao menos aparentar ser. Se põem a 

disposição do público, contando sobre suas experiências mundanas e de fácil identificação, 

posando para paparazzi no “mundo real”, respondendo cartas de fãs e dividindo seus 

relacionamentos amorosos com o mundo. Contraditoriamente, afastando-se da divindade é 
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que estimulam ainda mais o seu culto e, consequentemente, sua fama. E como ídolos servem 

como importante atrativo para a mediação: 

 
O papel das estrelas transcendeu amplamente a tela de cinema. Em 1937, elas eram 

“madrinhas” de 90% dos grandes programas de rádio americanos, e hoje 

praticamente não existe um programa de televisão do qual não participe uma guest 

star. Estrelas continuam a anunciar produtos de higiene, cosméticos, concursos de 

beleza, competições esportivas, lançamentos literários, campanhas de caridade e 

eventualmente eleições: nos Estados Unidos, as estrelas participam ativamente das 

campanhas políticas. (MORIN, 1989, p. XV). 

 

Sendo a primeira edição de seu livro publicada em 1959, Edgar Morin desconhecia a 

teoria da aleatoriedade da realização, mas já observava a relação entre o star system como 

“instituição própria ao grande capitalismo” e a estrela como estratégias sobre a crescente 

concorrência entre os estúdios cinematográficos, que, segundo ele, respondem às 

necessidades antropológicas tal qual a religião. Morin entende o ator como “mercadoria 

total”, visto que tudo que é, desde seu corpo às suas ações, pode ser mercantilizado. Mais 

que isso: a estrela é a melhor das mercadorias, pois não se gasta com o uso, permanece 

original e única mesmo quando compartilhada e tem sua continuidade assegurada pois sua 

matéria-prima são os sonhos e sentimentos humanos (MORIN, 1989, p. 74-77). 

Para a EPC, o star system interessa a partir de duas principais questões: como tática 

de alcançar e captar o consumidor, utilizando a notoriedade do artista para possivelmente 

sanar a aleatoriedade; e como forma de subsumir o trabalho cultural, na medida que o próprio 

trabalhador “permite ao capital apropriar-se da sua capacidade de criar uma espécie de 

cumplicidade com o público, que aceita dar-lhe atenção, de passar o seu tempo com ele” pois 

“é dessa força simbólica que o capital se apropria.” (BOLAÑO, 2000, p. 230). Novamente 

notamos que, mesmo ainda sem uma menção direta ao fã na crítica da Economia Política, 

sua posição na dinâmica da Indústria Cultural já estava circunscrita na análise dessa relação 

entre público e celebridades. 

Atualmente, apesar do sistema de estúdio ter chegado ao fim e os contratos entre 

artistas e estúdios terem sido flexibilizados, a evidenciação da estrela permanece nas mais 

diversas indústrias culturais, inclusive nas novas mídias. Em um de seus cursos de 

distribuição cinematográfica a agência britânica FDA (Film Distributors’ Association) 

enumera algumas perguntas a serem feitas na compra de um filme para lançamento, devido 

ao aumento da competitividade nesse mercado. Algumas delas são: 
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[...] existe alguma estrela entre o elenco? Quais foram os últimos filmes do ator 

principal e como foram recebidos comercial e criticamente? Essas estrelas têm um 

público/seguidores on-line engajados nas mídias sociais? Existem membros do 

elenco disponíveis para publicidade no Reino Unido/internacional ou para 

participar de uma estreia? (FDA, [201-], tradução minha).43 

 

Bolaño (2000, p. 188), em seu livro, expande a ideia de star system para além de 

atores ou até artistas, considerando “toda essa gama de ‘homens de comunicação’, que 

ajudam em grande medida a reduzir os riscos da aleatoriedade”. Inclui-se, portanto, músicos, 

jornalistas, diretores, roteiristas, apresentadores, youtubers, blogueiros etc. Os produtores 

culturais desembolsam milhões para ter esses nomes vinculados às suas marcas – e quanto 

maior o público fiel à estrela (ou seguidores, inscritos, curtidas...), maior seu cachê, afinal, o 

valor econômico não representa apenas seu trabalho, e sim a compra da mercadoria audiência 

vinculada àquele nome. 

A principal maneira em que o star system funciona é como recurso para a divulgação 

do produto cultural – coletivas de imprensa, a chamada press tour (em que atores e atrizes se 

submetem a semanas de entrevistas e aparições na mídia – que quase imediatamente são 

disponibilizadas na internet) e posts temáticos em suas redes sociais particulares estão 

previstas no contrato do próprio filme ou série – o que também é comum entre músicos antes 

do lançamento de um álbum, autores prestes a publicar seus livros etc. 

Os custos de marketing são os que mais crescem na indústria cultural. No cinema, por 

exemplo, de 2010 a 2014 o orçamento para publicidade passou de 70% do valor dos custos 

de produção de um filme – o que já era bastante, considerando o valor médio de um filme 

comercial – para mais de 400% em produções de baixo custo (HOW HAS MOVIE..., 2014). 

Essa maior preocupação com marketing é resultado da popularização das mídias digitais, que 

demandam novos recursos de divulgação, e da crescente concorrência, com o enorme volume 

de conteúdo ofertado nas mesmas indústrias. Nos oferecendo mais do que podemos 

consumir, dão a impressão de que temos mais domínio sobre nossas escolhas, quando, na 

verdade, 

 
Sob o jugo de um todo repressivo, a liberdade pode ser transformada em poderoso 
instrumento de dominação. O alcance da escolha aberta ao indivíduo não é o fator 

decisivo para a determinação do grau de liberdade humana, mas o que pode ser 

escolhido e o que é escolhido pelo indivíduo. [...] A livre escolha entre ampla 

variedade de mercadorias e serviços não significa liberdade se esses serviços e 

                                                             
43 Do original: “Is there any star power among the cast? What were the lead star’s last couple of films and 

how were they received commercially and critically? Do those stars have an engaged online 

audience/followers on social media? Are any cast members available for UK/international publicity or to 

attend a premiere?”. 
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mercadorias sustém os controles sociais sobre uma vida de labuta e temor – isto é, 

se sustém alienação. A reprodução espontânea, pelo indivíduo, de necessidades 

superimpostas não estabelece autonomia; apenas testemunha a eficácia dos 

controles. (MARCUSE apud SCHNEIDER, 2015, p. 165). 

 

Para cumprir seu propósito de dominar o mundo da vida, a Indústria Cultural tende a 

produzir obras cada vez mais sob medida, e, dessa maneira, a publicidade e a propaganda 

podem ser direcionadas mais precisamente aos seus consumidores potenciais. A variedade 

de conteúdo, ou “menu infinito”, como sugere Chris Anderson (2006, p. 6), significa que, 

além das obras para um público geral, estandardizado, surgem obras mais específicas, 

dividindo o público em “nichos”. Analisarei os efeitos dos nichos e da variedade de oferta na 

produção mais abaixo. Por hora, restrinjo-me a como esses fatores interferem em quais 

produtos chegam ao público – no que se conhece. 

O grande exemplo aqui é o conteúdo televisivo: enquanto a TV aberta não deixa de 

existir, agradando as massas e com empresas de produtos mais gerais entre seus anunciantes 

(apesar da distinção entre idade e gênero de acordo com o horário/grade), os canais da TV 

segmentada tem audiências distintas entre si, que optam de acordo com a oferta do canal, e, 

caso os canais tenham anunciantes, estes vendem produtos que interessem grupos menores; 

já os serviços de streaming conseguem, através do uso de algoritmos e Big Data, identificar 

os gostos de cada usuário e direcionar obras de maneira quase personalizada (FIGUEIREDO 

SOBRINHO; BOLAÑO, 2017). Dinâmicas semelhantes podem ser verificadas em outras 

indústrias, como a da música, das HQs ou do cinema. 

A divisão das massas em subgrupos é positiva para o marketing dessas obras, que se 

particulariza e, ao mesmo tempo que precisa enfrentar uma concorrência maior, tem mais 

certeza dos seus resultados. Mesmo sendo comumente atribuído às pesquisas de viés 

mercadológico, o fenômeno da Cauda Longa descrito por Anderson (2006), ajuda a entender 

o porquê: a partir de análise de bases de dados de diversas companhias de mídia digital, ele 

percebe que, ainda que o número de consumidores decline rapidamente na medida em que se 

afastasse dos produtos de maior sucesso, esse valor nunca chegará a zero. Ou seja, mesmo 

que o número total da audiência diminua – ou se distribua, melhor colocando –, o consumo 

é garantido. E mais: é mais ativo, imersivo e constante. Contraditoriamente, a segmentação 

auxilia a fugir da aleatoriedade da realização. 

Essa divisão da mercadoria audiência gera um consumo retroalimentativo, por um 

lado porque é mais fácil permanecer no que já é certo que satisfará o gosto pessoal; por outro, 

porque seja pelo canal televisivo, pelo algoritmo construído ou pelo nicho, fica 
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gradativamente mais difícil ter acesso a conteúdo diversificado. Em casos extremos, como 

nos fandoms, surge um “círculo” cultural no qual o consumidor se vê imerso em um estilo, 

uma temática, um gênero etc., muitas vezes se relacionando quase exclusivamente com 

iguais. 

Através do star system, da grande variedade de obras, da divisão da audiência e de 

tantas outras estratégias, percebemos que a distribuição na Indústria Cultural não só 

condiciona como o produto chega ao conhecimento do consumidor, ela também seleciona o 

que chega para quem, sempre visando a maneira mais provável para o sucesso – o que nem 

sempre significa grandes números de audiência. A principal preocupação é assegurar que a 

unicidade da obra funcione em seu favor, e, para isso, explorará ao máximo esse caráter. 

 

2.1.3  Direcionamento do que se produz 

 

É comum ouvirmos que a mídia só reproduz o que “o povo gosta”, como se as 

indústrias culturais passivamente aceitassem aos interesses do público – o que é um 

pensamento bastante reducionista. Na prática, 

 
a companhia fonográfica, o rádio, o cinema e a TV, mais os games – os órgão vitais 

da indústria cultural – não baseiam suas operações em juízos de gosto, preocupados 

com valores de uso, mas em juízos contábeis, ocupados com valores de troca. Os 

valores de uso importam então não por sua propriedade de satisfazerem 

necessidades e desejos, mas como mediadores eficientes da conversão de seu 

próprio valor de troca em capital, como chamarizes para a troca, isto é, para a 
realização monetária da mais valia que contém embutida em si. (SCHNEIDER, 

2015, p. 69). 

  

É preciso entender quais processos ditam de fato o que será criado e reproduzido pela 

mídia de massa para não cairmos na armadilha do consumidor soberano. Não se pode negar 

ou ignorar a natureza artística e criativa dessas produções, porém, priorizá-la em detrimento 

do caráter capitalista da indústria a qual se insere resulta uma interpretação meramente 

superficial. 

Retornando à Teoria da Estruturação de Giddens (1989), entendemos que o ator 

social, através da sua agência, tem a capacidade de reestruturar as condições que delimitam 

suas próprias ações, afinal, assim como não há ação independente da estrutura, não há 

estrutura alheia aos atores. Nessa dualidade, o autor determina que ambas estão inscritas nos 

processos de estruturação, que impera nesse aparente ciclo (ARBOLEYA, 2013). 
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Em sua crítica interna à escola francesa da comunicação e cultura (GRESEC), Ramon 

Zallo apresenta sua interpretação de “trabalho criativo”, que se diferencia dos demais 

trabalhos por uma “certa autonomia” e pela “criatividade individual” do trabalhador 

(BOLAÑO, 2000, p. 192), o que ele acredita ser o responsável pela unicidade da mercadoria 

cultural. A produção simbólica resultante desse trabalho “remete aos códigos culturais, 

históricos e presentes, de uma sociedade dada, contribuindo para a sua reprodução ideológica 

e social” (ZALLO apud BOLAÑO, 2000, p. 192). Dentre os fatores que interferem no 

trabalho criativo e, consequentemente, no que é ou não produzido, ele aponta: a 

multiplicação, o assalariamento, a continuidade e a renovação (BOLAÑO, 2000, p. 192-

196), atributos fundamentais para a Indústria Cultural, seja para reduzir os riscos da 

aleatoriedade, seja para manter sua operação adequada. 

A multiplicação possibilita o consumo de massa ao desvalorizar os produtos culturais 

– porém sem eliminar sua unicidade. Já os demais fatores “desgastam a unicidade”, 

aproximando-os da “substitutibilidade” (BOLAÑO, 2000, p. 192): o assalariamento 

condiciona o trabalhador intelectual às hierarquias e divisões de trabalho que rompem com 

sua autonomia; a continuidade, própria do rádio, televisão e imprensa, indústrias que se 

sustentam pelo fluxo sucessivo de informações, agrupa uma mercadoria cultural individual 

na programação ou na diagramação, que, por sua vez, passam a ser a nova mercadoria mais 

abrangente; por fim, a permanente necessidade de renovação, que Zallo acredita ser imposta 

pela própria natureza desses bens enquanto difusores dos modos de vida dominantes, exige 

a formação de um enorme número de trabalhadores (o que Bolaño, numa clara alusão a Marx, 

chama de “exército industrial de reserva”) e valida a utilização de “máquinas de informação” 

na criação. Ainda sobre a necessidade de renovação, Schneider (2015, p. 72-73) lembra que 

esse “imperativo de ‘novidade’ e variedade” não ocorre de maneira orgânica, mas sim graças 

à “superprodutividade acelerada”, que se dá devido à pressão concorrencial e à “previsível 

saturação dos e da busca por novos (e moribundos) mercados”. Sendo assim, a inovação, 

própria das mercadorias culturais é, em última instância, relativa à lógica econômica. 

Todos esses fatores afetam a criatividade individual do trabalhador cultural, e 

potencialmente, homogeneízam a produção, que é desenvolvida menos a partir da 

inventividade e mais a partir da busca por resultados – mesmo que para isso seja necessário 

repetir fórmulas anteriores para reduzir os riscos de rejeição. Novamente, a questão central é 

sobreviver à aleatoriedade da realização: capitalista por formação, a Indústria Cultural busca 

o lucro a partir da troca de mercadoria, e 
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é a mercadoria audiência a mais “valorizada” pelo mercado. Ora, se supusermos 

uma relação convencional entre valor e preço no mercado primário, a valorização 

do capital aplicado na indústria do flot [...] não pode ser explicada senão pela ideia 

de conversão de um capital simbólico em capital econômico. [...] Todo o valor 

acrescentado depende da capacidade do programa em atrair a atenção do público 

e, portanto, do seu valor simbólico. (BOLAÑO, 2000, p. 229-230). 

 

Volto, então, à afirmação de Schneider (2015) em que nessas indústrias o valor de uso 

é subordinado ao valor de troca. A problemática do fandom entra nessa discussão quando 

percebemos que, diante de uma gama imensurável de conteúdo, o engajamento dos nichos é 

uma alternativa valiosa para a conversão do capital simbólico, como veremos na segunda 

parte deste capítulo. 

A seguir, listo alguns dos mecanismos que as indústrias culturais utilizam para garantir 

a produção de obras que possam alcançar tal engajamento, ilustrando com exemplos de obras, 

franquias ou artistas cujos fandoms são ativos e numerosos o suficiente para se destacarem. 

A primeira delas é a própria segmentação e a criação de nichos. Já foi explicado que o 

aumento da concorrência entre os produtos culturais de massa exige que uma parcela se 

especialize em grupos particulares, onde a competitividade é menor – porém, como o número 

de consumidores é reduzido, se faz necessário cativá-los ainda mais para que o valor 

econômico dessa mercadoria audiência menor seja equivalente à massa. Assim, surgem 

empresas voltadas para determinados grupos de consumidores, como canais da TV 

segmentada, gravadoras de gêneros musicais específicos, produtoras audiovisuais 

especialistas em conteúdo geek, cult, infantil, feminista etc., que estudam e criam estratégias 

para engajar seus consumidores. 

Dentre tais estratégias está a criação de universos ou mundos fictícios complexos em 

obras de narrativa fantástica, que é o caso de grandes franquias midiáticas como Star Wars, 

Vingadores, Harry Potter e Senhor dos Anéis, propícias a reunir legiões de fãs: 

 
Mundos como construções artificiais também dependem de seus exploradores que, 

por sua vez, se tornam construtores de mundo. Hoje, a criação de guias oficiais, as 

reações dos espectadores no Twitter ou Facebook, críticas estendidas em blogs ou 

fóruns de discussão, mapas topográficos gerados por usuários e infográficos 

destacam a necessidade de dar sentido a narrativas complexas interagindo com 

elas. Transcendendo perspectivas individuais e possibilidades de exploração 

localizadas, um mundo é construído por redes de especulações, interpretações e 

usos sociais, tornando-se assim uma visão de mundo compartilhada. (BONI, 2017, 

p. 10, tradução minha). 44 

                                                             
44 Do original: “Worlds as artificial constructions are also dependent upon their explorers who, in turn, 

become world-builders. Today, the creation of official guides, viewers’ reactions on Twitter or Facebook, 

extended critiques on blogs or discussion boards, user-generated topographic maps and infographics all 

highlight the need to make sense of complex narratives by interacting with them. Transcending individual 
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A definição de propriedades físicas (geografia, fauna, flora, clima, leis físicas e 

químicas) e características culturais (leis, religião, economia, história, costumes, dialetos, 

culinária, sistema político etc.) auxiliam na imersão do leitor, instigando a sua curiosidade 

para exploração e dando abertura para que este use sua própria criatividade para contribuir 

com o universo, estimulando a troca entre demais consumidores (WOLF, 2012, p. 2), como 

ocorre nos fandoms. 

Outro recurso, este para atrair fãs, é o investimento de mídias de maior alcance em 

obras de outras mídias que já possuam engajamento ou até mesmo um fandom formando, 

desde que se observe a possibilidade de aumento deste. É o caso de séries e filmes baseados 

em livros (como Game of Thrones, Sherlock, Gossip Girls, The Vampire Diaries, Outlander, 

13 Reasons Why e os filmes da saga Harry Potter e Senhor dos Anéis,), HQs ou mangás 

(como Dragon Ball, Naruto, Sakura Card Captors, Riverdale, e os filmes e séries das 

franquias Vingadores e Liga da Justiça) e games (como Tron, Tomb Raider, Warcraft e os 

filmes e a animação da franquia Pokemón). 

Evidentemente, o caminho inverso também é válido: obras televisivas ou 

cinematográficas com um público já estabilizado podem muito bem explorar diferentes 

mídias. Nestes casos é mais comum que, no lugar de serem adaptadas, elas tenham sua 

narrativa expandida, induzindo o espectador mais entusiasta a consumir diferentes produtos 

para uma experiência completa e uma imersão ainda maior. São as chamadas narrativas 

transmídia, que contam suas histórias através das mais variadas mídias, a exemplo de Matrix 

(filmes, HQs, action figures, animês, games,), Lost (série, livros, websites, podcast, jogo de 

realidade alternada, games, webvIdeos) e dos já citados Harry Potter (livros, filmes, peça 

teatral, games, jogos de realidade alternada, parque, website) e Star Wars (filmes, HQs, 

games, bonecos, action figures, parques). Não por coincidência, universos fictícios 

costumam ser retratados na forma transmidiática (WOLF, 2012, p. 3). Para Jenkins (2008, p. 

48): 

 
A narrativa transmídia refere-se a uma nova estética que surgiu em resposta à 

convergência das mídias – uma estética que faz novas exigências aos consumidores 

e depende da participação ativa de comunidades de conhecimento. A narrativa 

transmídia é a arte da criação de um universo. Para viver uma experiência plena 

num universo ficcional, os consumidores devem assumir o papel de caçadores e 

coletores, perseguindo pedaços da história pelos diferentes canais, comparando 

suas observações com as de outros fãs, em grupos de discussão on-line, e 

                                                             
perspectives and localized exploration possibilities, a world i built by networks of speculations, 

interpretations, and social uses, thus becoming a shared worldview”. 
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colaborando para assegurar que todos os que investiram tempo e energia tenham 

uma experiência de entretenimento mais rica. 

 

Nas narrativas transmídia o produto de cada mídia, apesar de ser invariavelmente 

ligado ao universo e à franquia, deve funcionar independentemente, de modo que o 

consumidor que opte por consumir apenas uma das formas não tenha sua experiência 

prejudicada, mas aquele que as consuma por completo tenha a sua enriquecida. Idealmente, 

cada conteúdo contribui de maneira diferente para a narrativa geral, explorando ao máximo 

o que a sua mídia pode oferecer (JENKINS, 2008). 

Mais uma alternativa para a criação de produtos que atraiam o público ativo está na 

escolha do talento que dará rosto ao produto, como o star system, citado acima também como 

tática de divulgação. Também é comum trabalhar na personalidade do ídolo, “construindo” 

uma imagem carismática que desperte o interesse do público. É o caso de cantores ou grupos 

musicais voltados para o público teen, em que as gravadoras delimitam desde os assuntos 

que podem ou não ser discutido por eles em entrevistas até a forma de vestir. Comentando 

sobre o sucesso do No Strings Attached, segundo álbum da boy band americana *NSYNC 

que vendeu mais de 11 milhões de cópias no ano 2000, Anderson (2006, p. 29, grifo meu) 

escreve que: 

 

A indústria desvendara o código comercial. Ela havia descoberto a fórmula secreta 

para produzir hits: vender homens jovens e varonis a jovens mulheres. O que 

funcionara com Elvis Presley agora podia ser replicado em escala industrial. Tudo 

tinha a ver com aparência e personalidade produzidas. A música em si, que era 
terceirizada para um pequeno exército de profissionais (52 pessoas constam da lista 

de créditos de No Strings Attached), pouco importava.  

 

A construção de carisma por celebridades ganhou uma nova dimensão depois da 

ascensão das mídias digitais. Embora o misticismo que as cerca não deixe de existir, ele cede 

espaço à figura do amigo que interage e divide conosco sua rotina. Através das redes sociais, 

o ídolo pode falar sobre seu dia-a-dia, suas opiniões e seus problemas mundanos olhando 

diretamente para a câmera enquanto no próprio quarto ou cozinhando sua refeição preferida, 

como na festa de pijama dos sonhos. Aliás, tem se tornado frequente que a fama venha antes 

do contrato, pulando várias incertezas acerca dos riscos de rejeição. Através do perfil digital 

seguido por dezenas de milhares de pessoas, a personalidade virtual cai no radar do produtor 

– foi assim que teve início a carreira de cantores com um enorme grupo de fãs, como Justin 

Bieber, Shawn Mendes, Ed Sheeran e Cardi B.  
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Por último, há ainda recursos para manter a atenção do público engajado, algo como 

os questionários, surveys e grupos focais aplicados a consumidores de telenovelas e séries. 

Um dos recursos mais debatidos atualmente nos fandoms são os fanservices, termo de 

definição ainda vaga, porém que, em linhas gerais, significa a inserção de elementos sem 

reais contribuições artísticas para agradar ou atender demandas dos fãs. Os fanservices são 

mais comuns em narrativas fictícias, porém ocorrem também entre celebridades, como 

quando membros de uma boyband interagem de maneira que incentive o ship (desejo do 

fandom ou de uma parte dele de que duas ou mais pessoas, reais ou fictícias, formem uma 

relação amorosa). 

Talvez o caso mais curioso de fanservice seja da série de animação My Little Pony: a 

Amizade é Mágica, que acompanha a história de pôneis coloridos e outras criaturas mágicas 

no reino fantástico de Equestria, centrada na protagonista, a pônei unicórnio Twilight 

Sparkle. Inicialmente voltada para o público infantil feminino, a animação 

surpreendentemente atraiu a atenção de homens em idade adulta, os chamados bronies (plural 

de brony, união das palavras “irmão” e “pônei” em inglês). Estatísticas divulgadas em um 

relatório próprio do fandom adulto divulgam que em 2014 eles consistiam em 80,6% de fãs 

do sexo masculino, com a idade média de aproximadamente 21 anos e 79,2% brancos 

(BRONY HERD…, 2014). Entre as atividades já realizadas pelo fandom constam: fanfictions, 

fanarts, websites, blogs, games, animações, curtas-metragens, documentários, músicas, 

campanhas de arrecadação para caridade e convenções internacionais anuais (SO..., 2012). 

A relação entre bronies e a Hasbro, empresa responsável pelos direitos criaGAtivos da marca, 

nem sempre foi de concordância, mas, percebendo a incessante determinação dos fãs, além 

de produtos licenciados da marca para adultos, que chegam a cem dólares (ORSINI, 2015), 

a equipe da série passou a introduzir nos episódios referências à subcultura dos bronies, como 

a incorporação da personagem Derpy, pônei de olhos cruzados que chamou a atenção em 

fóruns virtuais enquanto aparecida no fundo do primeiro episódio e logo se tornou uma 

espécie de mascote para o fandom. 

Vale relembrar que os recursos supracitados não necessariamente são escolhas 

artísticas feitas consciente ou inconscientemente pelo trabalhador cultural. Como lembra 

Boni, ao falar da construção de mundos, alguns deles “são labirintos experimentais”, 

enquanto outros “resultam de estratégias corporativas e esforços industriais destinadas a 
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saturar o mercado” (2017, p. 23, tradução minha).45 O fator assalariamento dá à empresa 

produtora o poder de imposição, e os demais fatores tornam essas escolhas mais ou menos 

propensas, afinal o interesse é produzir conteúdo que consiga um público numeroso ou 

engajado o suficiente para converter o valor simbólico em valor econômico. 

 

*** 

 

Descrito os direcionamentos que levam ao consumo do fã, podemos, agora, 

complementar a premissa inicial: só se gosta daquilo que se conhece; só se conhece o que é 

produzido; só se produz aquilo capaz de gerar lucro; e só gera lucro aquilo que o público 

gosta. Porém, não devemos cair novamente na ilusão de que isso significa de alguma forma 

um ciclo perfeito ou até a determinação por parte da audiência: por mais que o gosto do 

público seja fundamental para o funcionamento dessa lógica, seu poder de influência é 

significativamente menor que o interesse das indústrias, que, ao direcionar o que se conhece 

e o que é produzido, subordina também o próprio gosto. No mais, numa sociedade 

midiatizada e com o consequente aumento na concorrência entre bens culturais, o 

engajamento é moeda de troca valiosa entre as indústrias e o Capital e o Estado a quem 

atendem. 

É aí que podemos encontrar o local do fã na Indústria Cultural: é ele o responsável pelo 

interesse dos produtores em criar e manter conteúdos – em troca, ele pode continuar 

desfrutando dos prazeres que a obra ou o ídolo lhe traz. 

 

2.2  A atividade do fã para exercer seu papel na Indústria Cultural 

 

Tendo entendido a competência do fã perante as obras ou os artistas que idolatram – 

que, por sua vez, são instrumentos da Indústria Cultural –, bem como o real alcance da sua 

“autonomia”, podemos, enfim, entender como os fandoms se mobilizam para exercer a 

influência que lhes cabe. Como lembra Jenkins (1992, p. 45-46), o consumo de fã é um 

“processo social” no qual as interpretações pessoais são remodeladas a partir da interação, 

expandindo a experiência para além do que seria inicialmente – levando à admiração, afeto, 

e dedicação, tornando este consumidor estimulado a investir de diferentes formas na obra. É 

                                                             
45 Do original: “are experimental labyrinths […] result from corporate strategies and industrial struggles 

aimed at saturating the market”. 
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esse investimento que é pretendido pelos produtores, numa conversão do valor simbólico 

causador das emoções típicas do fã. 

A maneira mais óbvia desse investimento acontecer é a partir da conversão direta, já 

que a propensão do fã em pagar pelo consumo é significativamente maior que a do público 

comum. A preocupação com os riscos da aleatoriedade de realização, que é a grande questão 

da produção cultural, é diminuta quando produzindo uma obra com uma audiência fiel. Com 

o marketing correto essa parcela do consumo é já previamente garantida, reduzindo as 

especulações para o “além do que já é certo”. No mais, a intenção de compra dos fãs também 

se estende a diversas ramificações comerciais da obra ou de seu universo, como a trilha 

sonora, edições especiais, roupas, bonecos, eventos e demais produtos licenciados. 

O afeto do fandom também é suficiente para servir de divulgação sem custos 

adicionais – e uma muito poderosa, diga-se de passagem. Influenciados pelos produtores, 

artistas ou ainda, na maioria das vezes, independentemente, os grupos se mobilizam para 

anunciar novas produções ou enaltecer as antigas. Em troca, eles podem ter a satisfação 

pessoal de saber que “ajudam” o ídolo no seu sucesso, e, principalmente, validam e justificam 

seu gosto, frequentemente desdenhado, fundamentando, portanto, seu status de capital social 

segundo Bourdieu (2008). 

Existem, ainda, outros modos, menos evidentes, de capitalizar o engajamento. Uma 

obra com um grande fandom engajado em engrandecê-la e divulgá-la tem seu valor simbólico 

aumentado pelo próprio fetichismo que a engloba. Antes de tudo, o gosto é indeterminável: 

mesmo com todos os estudos, estratégias e campanhas, não há qualquer garantia de que 

quaisquer estratégias sejam efetivas – novamente levando à aleatoriedade. O objeto que não 

apenas consegue agradar o gosto de determinado grupo, mas fazê-lo de forma tão precisa a 

ponto de levá-lo à tamanha adoração irremediavelmente vai permear o imaginário popular. 

Em grandes escalas, esses casos chegam a ser denominados de “fenômenos culturais”, como 

os filmes de franquias de guerra espacial ou super-heróis, que, uma vez considerados 

ambiciosos filmes de nicho, seguem quebrando recordes de bilheteria, um filme após o outro. 

Porém, ao explorar o engajamento dos fãs, é dado a eles uma importância grande o 

suficiente para que eles encontrem a liberdade de fazer certas exigências em contrapartida. 

As demandas são mais específicas que um simples feedback da audiência, visto que o fandom 

além de um grupo altamente interativo de consumidores engajados, energéticos e 

apaixonados, é também espaços de apropriação (VIEIRA, 2015; JENKINS, 1992) e a sua 

energia para exaltar é a mesma para criticar. Portanto, ao mesmo tempo que é a audiência 

garantida, é o público com olhar mais atento e difícil de agradar. 
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O exemplo máximo da rejeição do fandom são as campanhas “save our show”, em 

que os fãs se mobilizam para exigir a renovação de uma série cancelada pela emissora de TV 

(provavelmente porque seus números de recepção não justificariam sua continuidade). O 

consumidor ativo entende suficientemente da indústria que seu ídolo se insere para traçar 

campanhas ordenadas e muito frequentemente efetivas, que operam através da tentativa de 

persuadir emissoras, produtoras e até anunciantes. Em uma das mais famosas mobilizações 

para renovação, fãs da série Cagney & Lacey enviaram em 1968 dezenas de milhares de 

cartas para produtores do show, executivos da emissora e editores de revistas para conseguir 

a produção de uma terceira temporada, com sucesso. Só Dorothy Collins Swanson assume 

ter enviado mais de 500 cartas sob diferentes assinaturas e compelido amigos e familiares a 

escrever outras dezenas, vindo depois a criar o grupo Viewers for Quality Television, 

dedicado a salvar séries que eles consideravam “de qualidade” (SAVAGE, 2014). 

Para a indústria, é importante atender as demandas dos fãs pois, assim, estes poderão 

exercer seu potencial lucrativo ao máximo. Entretanto, nada é dado sem antes balancear os 

custos e benefícios da própria empresa. Comentando em um seminário promovido pela 

Academy of Television Arts and Sciences em 1988, Perry Simon (2001, p. 185, tradução 

minha), Vice-Presidente Sênior para Programação de Séries da emissora NBC explicou que: 

 

Nós tivemos algumas campanhas diferentes com cartas escritas. Uma foi para ‘Max 

Headroom’, que nós queríamos desesperadamente que continuasse no ar, mas 

estava ganhando 8 quotas [8% do mercado]. Nós teríamos que ter 12 milhões de 

cartas para manter uma quota de 8 no ar. Até uma de 15 poderia ter feito, mas uma 

de 8 foi difícil. Nós usamos as cartas como uma ferramenta para avaliar shows – 

se você tiver dado uma chance à série, mas não teve uma boa reação do público e 

você está se perguntando se há uma audiência para isso. Se você começar a receber 

uma tremenda quantidade de correspondências e aclamação dos críticos, impressos 

e eletrônicos, percebe que dar ao show a um pouco mais de tempo pode dar a ele 

chance de decolar. Você pode pegar vantagem dessa publicidade. Você usa isso. 

Mas você não faz o mesmo julgamento em todos os shows. Tem que julgar cada 

show especificamente. 46 

 

                                                             
46 Do original: “We’ve had a couple of different letter writing campaigns. One was for ‘Max Headroom’, 

which we desperately wanted to keep on the air but it was getting an 8 share [8 per cent of the market]. We 

would had to have had 12 million letters to keep an 8 share on the air. Even a 15 could have done, but an 8 

was tough. We use the letters as a tool in evaluating shows – if you’ve given a show a chance, but it’s not 

gotten a huge audience reaction and you wonder if there is an audience for it. If you start to get a tremendous 

outpouring of both mail and acclaim from critics, print and electronic, then you sense that giving a show a 

little bit more time might give it a chance to take off. You can sort of take advantage of that publicity. You use 

it. But you don’t make a blanket judgement about doing it on all shows. You have to judge each show 

specifically”. 
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Mais uma vez somos lembrados de que o empenho do fandom tem seu papel 

reconhecido na Indústria Cultural e pode ser determinante para o objeto idolatrado, mas sua 

influência se encerra quando os interesses do capital são postos em xeque. 

 

2.2.1 O engajamento na era da convergência 

 

Quando se fala de atividade de fãs é impossível ignorar o peso das mídias digitais, 

que hoje já centralizam essas dinâmicas. Como estabelecemos anteriormente, a digitalização 

não criou formas de engajamento, mas potencializou as já existentes em escala global e a 

uma velocidade de interação impensável até então, tornando-as mais presentes e evidentes. 

Isto posto, para atingir o objetivo de indicar como as atividades dos fãs cumprem o seu papel 

no contexto maior em que se inserem, se faz necessário perceber as dinâmicas de consumo 

desse público na lógica da convergência. 

As principais mudanças vêm da nova lógica de interação estabelecida pelos ambientes 

on-line. Com a comunicação e o acesso ao fandom simplificados, a adoração passa a tomar 

mais e mais espaço no mundo da vida e no tempo livre. Isto, somado ao caráter de 

pioneirismo na exploração midiática e à tendência de envolvimento dos fandoms, resulta num 

notável crescimento desses grupos, que passam a compor comunidades estruturadas, 

organizadas e diversificadas, ativas em todos os rincões da web. Essas comunidades são 

exemplos do que Jenkins (1992) chama de cultura participativa. 

Figura 3: À esquerda, diversos perfis no site Twitter dedicados ao cantor Justin Bieber; à 

direita, um perfil na plataforma Instagram voltado para a divulgação de fotos da cantora 

Beyoncé. Fonte: Twitter.com / Instagram.com. 
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Algumas formas mais comuns de organização dessas comunidades são através de 

redes sociais: grupos secretos no Facebook em que cada post é um novo tópico de discussão, 

e normalmente os “moderadores” são os mais altos na hierarquia; a partir da construção de 

perfis/blogs dedicados não-oficiais (seja de notícias, comentários, fan productions ou 

sátiras/memes) no Twitter, Tumblr, Instagram, LiveJournal etc. (figura 3), em que a 

hierarquia se dá pelo tempo no fandom, os números de engajamento no perfil e nas 

publicações, e o conhecimento geral da obra; e fóruns de discussão em sites como Reddit e 

Fandom.com. 

Dentre a construção cultural resultante dessas interações, surgem vocabulários 

próprios (palavras como ship, hater, poser, endgame, OTP, flop etc.), condutas sociais, 

pautas a serem seguidas e diretrizes sobre como consumir e se engajar, configurando seu 

caráter de apropriação. O fenômeno de preocupação com os chamados spoilers, que cresceu 

exponencialmente nos últimos anos com a popularização dos serviços de streaming aliado 

ao uso de SRS, ilustra essas normas de comportamento: há comunidades com regras rigorosas 

sobre como lidar com spoiler – só permitindo comentários em um post específico, com aviso 

antecipado, ou depois de um número pré-determinado de dias da divulgação da obra, por 

exemplo – e o descumprimento pode levar a exclusão do fandom. 

O número e alcance das produções de fãs também aumenta, a ponto de seguir 

processos semelhantes à segmentos tradicionais da Indústria Cultural, em que os próprios fãs 

cobram e avaliam os serviços, apesar de não haver diretamente o assalariamento (VIEIRA, 

2015). Essas obras são constantemente monitoradas pelas indústrias, que buscam meios de 

apropriar seu valor simbólico, algumas vezes incorporando-as e outras utilizando-as como 

novas produções (BONI, 2017): a peça teatral Harry Potter and the Cursed Child, aceita 

oficialmente como parte da franquia, surgiu inicialmente como uma fanfiction; já o livro 

Cinquenta Tons de Cinza, que deu origem a uma série literária e uma trilogia 

cinematográfica, começou como fanfiction da franquia de Crepúsculo e foi readaptada para 

a criação de um novo universo. Não são apenas as produções artísticas que a Indústria 

incorpora, como ilustra a contratação de fãs brasileiros que faziam fansubbing (legendar 

vídeos) de produções asiáticas pela DramaFever, empresa de streaming americana que estava 

ampliando seu mercado no Brasil (VIEIRA; ROCHA; FRANÇA, 2018). 

O marketing espontâneo dos fãs também é incorporado, e dispõe de uma efetividade 

ainda maior com o uso das TIC. O desejo de divulgar e apoiar o produto cultural é 

manifestado através de postagens no próprio perfil, uso de hashtags, campanhas para 
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“viralizar” conteúdo, estratégias para destacar a obra comercialmente etc., tudo com um 

alcance muito maior que o círculo do fandom. 

Semelhante à necessidade de divulgação, há a de propagar o texto para outros 

consumidores. Voluntariamente, talvez devido ao capital social incorporado à participação e 

conexão social típicos das culturas participativas, fãs criam e mantém recursos para 

possibilitar ou facilitar o acesso às obras, como a disponibilização de downloads e traduções. 

Não suficiente, ainda oferecem meios para auxiliar em como interpretar e ressignificar o 

conteúdo, através de resenhas, vídeos com comentários ou discussões em fóruns – algo como 

um “guia de consumo”, indicando às massas as melhores formas de recepção (VIEIRA, 2015, 

p. 78). 

A internet possibilitou ainda a comunicação entre fãs e haters ou antifãs47, que 

também pode ser interpretada como uma maneira de divulgação espontânea. As demandas 

por validação, intrínseca a grupos discriminados, e por glorificar e defender o ídolo aquecem 

debates com aqueles que, semelhantemente, tem a necessidade em demonstrar seu desagrado 

para com ele. É o que acontece no grupo de Facebook brasileiro chamado “Tretas of 

Fandom”, que chegou a mais de 133 mil membros de diferentes fandoms reunidos para 

disputar em posts sobre cultura pop (figura 4). 

 

 

Figura 4: Grupo Tretas of Fandom, autointitulado "o melhor grupo de tretas de fandoms no Brasil", no site 

Facebook. Fonte: www.facebook.com/groups/TretasOfFandoms/. 

 

                                                             
47 Vide Monteiro (2013). 



80 

Talvez a dinâmica mais alterada com a digitalização tenha sido entre fãs e artistas e 

produtores, resultando na maior influência dos fãs e numa produção mais horizontalizada. Já 

falei sobre a adaptação dos ídolos, que agora dividem seu dia-a-dia com seu público passando 

a impressão de proximidade e amizade. Já os produtores adotam uma posição de ouvinte, 

acompanhando as opiniões e acatando-as. Os fãs, por sua vez, inundam os perfis desses dois 

grupos com respostas, comentários, demandas e sugestões (figura 5). 

A dimensão da contribuição das redes sociais às práticas dos fãs pode ser percebida 

quando essas interações são comparadas à formas anteriores: as campanhas de save your 

show, que antes dependiam do envio de centenas de cartas e ligações diretas para chefes de 

estúdio, hoje investem quase que primariamente no uso de hashtags para difundir suas 

reivindicações, sem custo, ilimitada e instantaneamente – e, por isso, com uma margem de 

sucesso ainda maior, como nas séries Community, Brooklyn Nine-Nine, Arrested 

Development e Chuck. Já a aproximação com o ídolo, que outrora também era baseada em 

cartas sentimentais como as descritas por Morin (1989) ou de raros encontros em eventos, se 

torna muito mais pessoal devido à maior possibilidade de recebimento, visualização e 

resposta por parte do artista. 

A potencialização causada pela internet é tamanha que existem “ramificações” dentro 

da própria comunidade, com disputas entre fandoms, fãs de fãs e fanworks de fanworks 

(COSTA, 2018). Devido a essa ampliação, há um espalhamento dos próprios membros – e, 

em comunidades dispersas, “seus membros podem se deslocar para muitas direções 

Figura 5: Postagem do perfil oficial da empresa de 

streaming Netflix sobre a estreia série cuja temática havia 

sido requisitada pelos usuários. Fonte: 

twitter.com/NetflixBrasil. 
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diferentes, buscando novos espaços para aplicar suas habilidades e novas aberturas para suas 

especulações, e, no processo, as habilidades espalham-se para novas comunidades e aplicam-

se a novas tarefas” (JENKINS, 2008, p. 82, tradução minha) 48. As discussões internas passam 

a não ser mais exclusivamente sobre o objeto adorado e os fandoms digitais também de 

tornam espaços propícios para mobilizações, motivadas por discursos do ídolo ou por 

discussões internas, o fan activism. A determinação de quais questões serão pautadas depende 

do contexto em que a obra se insere – tema, público alvo, ideologia defendida etc. – derivando 

daí as problemáticas de identidade cada vez mais discutidas no campo acadêmico. Apesar de 

geralmente associado com motivações próprias ao fandom, como é o caso das campanhas de 

“save our show” ou de financiamento coletivo, o ativismo de fãs pode também envolver 

causas sociais e políticas, como caridade, igualdade de gênero e representatividade de 

minorias: 

 
O fan activism pode ser entendido como incorporado em uma comunidade, criado 

e mantido em torno de experiências de mídia compartilhadas, que canalizam o 

desejo dos membros de ajudar na ação social (e às vezes até a cria). Ao fazê-lo, os 

grupos ativistas de fãs reúnem o poder do fandom para conectar, engajar e 

mobilizar seus membros e uma meta cívica explícita para a qual essa energia e 
entusiasmo são canalizados. (KLIGLER-VILENCHIK; JOSHUA MCVEIGH-

SCHULT; WEITBRECHT, 2012, tradução minha). 49 

 

 

Diante da exposição de algumas das formas de engajamento do fã na era digital, 

compreendo que suas ações funcionam como mediação entre a Indústria e o público geral: 

através de sua organização, eles conseguem, de um lado, representar o público geral ao zelar 

pela qualidade e continuidade da obra, orientá-los sobre os modos de interpretação e 

decodificação e facilitar o acesso ao consumo; e, de outro, simultaneamente servir à produção 

ao tomarem parte na divulgação, difusão, defesa da imagem, impacto comercial e social e até 

mesmo na própria etapa de produção. 

 

2.2.2  Fã como instrumento da mediação 

 

                                                             
48 Do original: “its members may move in many different directions, seeking out new spaces to apply their 

skills and new openings for their speculations and in the process, those skills spread to new communities and 

get applied to new tasks”. 
49 Do original: “Fan activism can be understood as embodied in a community, created and maintained around 

shared media experiences that channels members' wish to help toward social action (and sometimes even 

creates it). In doing so, fan activist groups bring together the power of fandom to connect, engage, and 

mobilize its members and an explicit civic goal toward which this energy and enthusiasm are channeled”. 
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Para Matt Hills (2010, p. 58, tradução minha), “os fãs tornaram-se colaboradores e 

profissionais de marketing boca-a-boca de meio período com produtores oficiais que buscam 

incitar e reter públicos-alvo dedicados a marcas amadas”.50 

Ao buscar o lugar ocupado por eles na produção das indústrias culturais no contexto 

da cultura da convergência, Vieira (2015, p. 74) elabora o fluxograma a seguir para 

representar o processo produtivo das indústrias culturais “que passa a englobar a produção 

do fã dentro do atual contexto da cultura da convergência e todas as práticas implícitas”, 

nesse caso, mais aproximado das indústrias audiovisuais mas facilmente aplicada à outros 

ramos: 

 

 

Segundo o modelo, as indústrias culturais fazem a subsunção, apropriação, agregação 

ou refutação das atividades dos fãs para só então repassá-las à audiência comum.51 O 

consumo da audiência é então dividido em duas formas distintas para gerar o lucro: através 

da sua conversão mercadoria audiência a ser vendida pelos anunciantes; e da aquisição de 

outros produtos. A partir do lucro, as indústrias podem recomeçar o ciclo.52 

O autor coloca o fandom como um “filtro institucionalizado”, que está entre a 

produção e o consumo – apesar de salientar que ele também se enquadra na “mercadoria 

audiência”, posta a frente. Para ele, se “o ato de mediar significa fixar entre duas partes um 

ponto de referência comum, mas equidistante, que a uma e a outra faculte o estabelecimento 

de algum tipo de inter-relação”, esse filtro corresponde à uma forma de “instância 

                                                             
50 Do original: “Fans ‘have become part-time collaborators with official producers seeking to incite and 

retain dedicated fan audiences, and part-time co-opted word-of-mouth marketers for beloved brand”. 
51 Vieira (2015, p. 80) faz a ressalva de que, apesar desta etapa está ilustrada de maneira bastante linear, ela é 

facultativa e “pode ser bastante complexa e, frequentemente, ocorrer de forma simultânea e orgânica”. 
52 A discussão sobre agregação de Valor Econômico e Valor Simbólico exige um aprofundamento na teoria 

de Valor-Trabalho de Marx, que foge do foco deste trabalho e, portanto, não será abordada aqui.  

Fluxograma 1: O lugar do fã dentro do processo produtivo das indústrias culturais no contexto da cultura da 

convergência. Fonte: Vieira (2015, p. 74). 
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intermediária”, valorizando a recepção e os processos interpretativos (DANTAS apud 

VIEIRA, 2015, p. 75-77). Entretanto, o autor deixa de mencionar o papel do trabalhador 

cultural nessa dinâmica, a quem cabe interpretar as informações “filtradas” pelo fandom e 

aplicá-las adequadamente na produção cultural de acordo com o interesse da Indústria, sua 

liberdade criativa e a demanda dos fãs (em importâncias distintas), fazendo, este sim, a 

mediação cultural entre obra e público.  

Vieira ainda defende que a Indústria, no papel do trabalhador cultural, é capaz de 

incorporar as atividades dos fandoms, ou seja, “aperfeiçoar sua produção e assim oferecer 

produtos que atendam cada vez mais a expectativas dos consumidores que, por sua vez, ao 

estarem mais envolvidos com o produto, tornar-se-iam parte de uma audiência ‘qualificada’” 

(VIEIRA, 2015, p. 78). Essa lógica é particularmente importante quando consideramos a 

tendência de segmentação da audiência, já que é o próprio público quem demanda pelo 

conteúdo que quer consumir, facilitando a criação de programas gradativamente mais 

específicos (e dos “outros produtos” sinalizados no fluxograma). Em consequência, 

aperfeiçoa-se, junto à análise de algoritmos, a identificação do público alvo e quais peças de 

publicidade e propaganda repassar a eles. 
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3 O PERFIL DO FÃ BRASILEIRO 

 

Para que seja possível identificar as peculiaridades do fã nacional, aquilo que o 

distingue e o faz “melhor” ou “mais apaixonado” que os fãs de qualquer outro lugar, é 

necessário entender, antes de tudo, o seu perfil. Todavia, as pesquisas brasileiras feitas até 

aqui não tinham a intenção de traçá-lo, ao menos não sistematicamente, muitas vezes 

restringindo os dados a um único fandom e generalizando o macro a partir de características 

particulares. 

O esforço metodológico, apresentado em detalhes na introdução dessa dissertação, 

visa solucionar essa questão, traçando os principais atributos que caracterizam o consumidor 

brasileiro de obras ou artistas internacionais. 

Os produtos apresentados, resultantes da etapa de análise empírica, servirão de base 

para a etapa analítica do capítulo seguinte, onde utilizo referenciais históricos e sociológicos 

para entender origens e consequências dessa forma particular de consumo. 

 

3.1 Análise empírica 

 

3.1.1 Dimensão I: Temática central 

 

A primeira dimensão corresponde ao enfoque do pesquisador, seu objetivo geral. As 

quatro categorias consistem em quatro grupos bastante abrangentes, definidos de tal forma 

para que fosse possível atingir a generalização esperada. Com esta dimensão, busco 

compreender motivações, práticas, hábitos, convenções e formas de consumo dos fãs 

brasileiros. 

 

CATEGORIA 
NÚMERO DE 

PESQUISAS 

FREQUÊNCIA 

(aprox.) 
PESQUISAS 

Sociabilidade 9 23% 

AMARAL, 2002; SELISTRE, 2005; PORTO, 

2014; SANTOS, André Noro dos, 2017; 

TRAVANCAS, 2017; BOESCHENSTEIN, 

2017; MEDEIROS, 2017; LINS, 2017; 

TAVARES, 2018. 

Identidade 4 10,25% 
MESSA, 2006; SANTOS, P., 2018; PINHEIRO, 

2018; MONMA, 2018 

Práticas de fãs 14 35,9% 
BANDEIRA, 2009; JUNIOR, 2010; CARLOS, 

2011; SANTOS, J., 2011; HIRATA, 2012; 
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URBAN0, 2013; SOARES, 2013; FLORITO, 

2014; MENDONÇA, 2014; VIEIRA, 2015; 

OLIVEIRA, 2016; MURTA, 2016; RIBEIRO, 

B., 2017; SANTOS, André Luís dos, 2018. 

Hábitos de 

consumo frente 

mídias digitais e 
convergência 

midiática 

12 30,7% 

MATTA, 2008; MATSUZAKI, 2009; 

SILVEIRA, 2010; RODRIGUES, 2012; CURI, 

2015; AZEVEDO, 2015; CIRNE, 2016; 

RIBEIRO, T., 2017; REZENDE, 2017; 
SANTOS, Q., 2017; GARCIA, 2018; SILVA, 

2018 

Tabela 2: Dimensão I – temática central 

 

a) Sociabilidade 

 

Sendo o fã um consumidor atrelado a processos interativos e transformativos 

(VIEIRA, 2015) e o fandom um ambiente social com práticas e convenções próprias, a 

sociabilidade se torna um processo intrínseco a essa forma de consumo – talvez um dos mais 

importantes para o fã. 

Nas palavras de Selistre (2005, p. 82), “parece existir um espírito compartilhado entre 

os membros da comunidade e um sentimento de pertencer ao grupo, através de relações 

amistosas, íntimas e do senso comunitário. [...] Este dado mostra a força de coesão interna 

na comunidade em torno de um interesse comum.”. Esse mesmo senso comunitário pode ser 

observado também em Medeiros (2017) e Amaral (2002). Uma das falas que me chamou 

atenção neste sentido foi a de um dos entrevistados desta última, que afirma que “[...] há um 

elo, uma conexão entre as pessoas, sejam elas mais velhas ou mais novas, todos podem 

ensinar e ser ensinados e isso começa pela própria banda e termina nos fãs” (AMARAL, 

2002, p. 163-164). 

O senso comunitário é tamanho que seus membros desenvolvem hábitos comuns. Os 

fãs de um mesmo grupo partilham desde a forma de interpretação da obra – o que leva 

Tavares (2018) a denominá-las de “comunidades interpretativas” – até o modo de se vestir e 

os código de falas (TRAVANCAS, 2017; BOESCHENSTEIN, 2017; SANTOS, André Noro 

dos, 2017; MEDEIROS, 2017; TAVARES, 2018) – como o vocabulário próprio do público 

nerd (MEDEIROS, 2017) ou os apelidos carinhosos dados aos ídolos como “diva”, “deusa”, 

e “rainha” (BOESCHENSTEIN, 2017). 

Nessas comunidades existe uma constante troca de informações, novidades, 

conteúdos e discussões (AMARAL, 2002; SELISTRE, 2005; BOESCHENSTEIN, 2017; 

SANTOS, André Noro dos, 2017) que funcionam como um convite contínuo e relativamente 
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estável à interação. Apesar do fandom observado por Selistre (2005) restringir as discussões 

apenas ao objeto, a maioria das pesquisas observou discussões cotidianas, até mesmo sobre 

posicionamentos políticos, ideologias, valores morais etc. – como os fãs de U2 que, assim 

como a banda, se engajam em questões ambientais e políticas (AMARAL, 2002); os de Game 

of Thrones que debatem a representação feminina na série (PORTO, 2014); os da série Once 

Upon a Time que questionam a representatividade LGBT (TAVARES, 2018); ou ainda os 

membros da Beyhive que, fora a admiração por Beyoncé, “possuem outras razões de 

engajamento, como as lutas do movimento feminista e do movimento negro, atreladas ao 

discurso da cantora” (BOESCHENSTEIN, 2017, p. 97). 

Parece haver uma forte sensação de privacidade e confiança entre os membros, o que 

proporciona falas mais íntimas, como confissões de segredos ou declarações de sentimentos 

particulares (AMARAL, 2002; PORTO, 2014; LINS, 2017; BOESCHENSTEIN, 2017; 

SANTOS, André Noro dos, 2017; TAVARES, 2018). É como se neste ambiente, virtual ou 

físico, o fã pudesse ser quem gostaria de ser: 

 

Gosto de vir pra “Liba” [bairro Liberdade, na cidade de São Paulo] porque aqui me 

sinto à vontade pra vir do jeito que gosto. Minha camiseta preferida, a mochila 

cheia de botons. E como aqui, principalmente nos fins de semana, está cheio de 

apreciadores da cultura oriental, ninguém fica achando esquisito o fato de ter um 

grupo aqui, outro ali. Isso faz com que eu me sinta mais “livre”. Meus amigos 
também vêm bem à vontade e a gente pode falar de tudo, principalmente de 

assuntos otakus, mangás, animes e jogos [fala de um entrevistado]. (SANTOS, 

André Noro dos, 2017, p. 71). 

 

Travancas (2017) percebe esse sentimento, denominado por ele de “pertencimento 

tribal”, isto é, “um modo de ser circunscrito não só às mudanças de gosto dos indivíduos, 

mas também aos momentos e pessoas com quem é possível ‘ser’ certa coisa e não outra, ou 

mais de uma coisa ao mesmo tempo” (TRAVANCAS, 2017, p. 104). Com isso, “através das 

comunidades em que se insere, a pessoa também constrói diversas identidades dentro do 

sistema.” (SELISTRE, 2005). A influência do fandom na construção identitária é percebida 

ainda na fala de um dos entrevistados de Boeschenstein (2017, p. 91), que afirma que, não 

fosse pelo ídolo, “eu jamais teria saído do Maranhão e ido conhecer as grandes cidades [...] 

eu não teria feito Publicidade, nem teria tomado decisões tão grandes e que exigissem tanta 

coragem”. 

Como em toda comunidade, é comum existirem brigas ou discussões (PORTO, 2014; 

TAVARES, 2018). Porto (2014, p. 93) acredita que “frequentemente, essas manifestações 

vêm revestidas de disputas por reputação, hierarquia e capital subcultural”. A questão do 
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status social no fandom é mencionada diversas vezes nas mais variadas categorias, 

explicitando também o papel da economia do Dom na cultura de fãs. 

Nesta categoria, Porto (2014), Boeschenstein (2017), Travancas (2017), Medeiros 

(2017), e Lins (2017) discutem de alguma forma essa busca por visibilidade, prestígio ou 

capital social dentro dos grupos observados: 

 

Dentro deste contexto, comportamentos e conteúdos compartilhados conferem 

capital social aos participantes, na medida em que são aceitos, considerados 

relevantes ou proveitosos pelo grupo. Por isso a argumentação na defesa de um 
ponto de vista é importante, pois pode repelir ou atrair adeptos. Essas disputas estão 

presentes em quase metade das manifestações [comentários analisados na 

pesquisa], o que revela que o prazer dos fãs não está apenas em fazer previsões, 

elaborar teorias e desvendar os mistérios por trás da obra, mas também em 

confrontar ideias que podem levá-los a se destacar na comunidade. (PORTO, 

2014, p. 94, grifo meu). 

 

O conhecimento e a incorporação dos movimentos, das letras, das coreografias 
tanto das versões dos clipes quanto das versões ao vivo compõem um repertório de 

conhecimento e de domínio do assunto, capaz de gerar mais ou menos distinção e 

criar hierarquias e status entre os fãs. (BOESCHENSTEIN, 2017, p. 93). 

 

[...] Ser fã exige e implica uma série de conhecimentos, tanto sobre os objetos de 

adoração quanto a atividades relacionadas a eles (desenhar, dançar, fazer cosplay), 

e também como consegui-los (onde comprar, como baixar). Ser otaku, nerd, gamer, 
envolve uma economia própria de conhecimentos. Pois quanto mais alguém sabe 

a respeito daquilo que consome e admira, mais valorizada a pessoa é em sua tribo. 

(TRAVANCAS, 2017, p. 81, grifo meu). 

 

Paradoxalmente, devido ao ainda existente preconceito com esse consumo cultural 

mais engajado, ser “muito” fã não é tão bem visto fora do fandom, podendo ser apontado 

como “esquisito”, “desocupado,” “estranho” ou como “nerd”, no sentido pejorativo da 

palavra (BOESCHENSTEIN, 2017; TRAVANCAS, 2017). 

Adriana Amaral (2002) e André Noro dos Santos (2017) atestam a ideia de que, na 

era digital, a socialização entre membros do fandom não mais se limitam a fronteiras 

geográficas, mas que a troca presencial também é necessária, visto que “[...] existe uma forte 

relação entre as interações online e a formação dos encontros sociais presenciais, sejam eles 

encontros casuais ou organizados, como os eventos animes que ocorrem em diversas 

localidades do Brasil” (SANTOS, André Noro dos, 2017, p. 100). Boeschenstein (2017) e 

Travancas (2017) mencionam a troca social em eventos de anime e festas temáticas, que, em 

geral, dispõem de áreas coletivas e atividades que proporcionem a interação, iniciada já na 



88 

fila de entrada. Portanto, “há de haver algum desejo dos presentes de estar com o outro que, 

a princípio, compartilha dos mesmos interesses que eles” (TRAVANCAS, 2017, p. 89). 

Travancas (2017) e André Noro dos Santos (2017) ainda chamam atenção para os 

frequentadores que usam o corpo (vestimentas, cabelos, acessórios, movimentos) como 

chamariz para a socialização: 

 

Esses modos de vestir as paixões traz à tona a importância do corpo na 

sociabilidade, o qual serve como um outdoor afetivo que convida o contato de 

outros membros da tribo. É comum nos eventos uma pessoa iniciar uma conversa 
com outra apenas por tê-la visto usando uma camiseta ou bóton de um animê ou 

série do qual também gosta. (TRAVANCAS, 2017, p. 105). 

 

Sobressaiu-se durante a leitura os encontros de “Naruto Runs”, ou “Corrida Naruto” 

organizado por fãs do anime Naruto, em que os participantes correm no “estilo ninja” (braços 

para trás, palmas da mão voltadas para cima e corpo inclinado para frente) (SANTOS, André 

Noro dos, 2017, p. 95). O primeiro evento aconteceu em Fortaleza, no ano de 2016 e, obtendo 

sucesso na internet, começou a ser replicado em outros locais. Países como Estados Unidos, 

Canadá, Porto Rico, Austrália e Bélgica se juntaram na homenagem, “mas o número de 

participantes não se compara com a quantidade de fãs nos eventos que têm ocorrido nas 

cidades brasileiras”: enquanto internacionalmente o evento reunia até 5 mil fãs, o primeiro 

encontro do Rio de Janeiro contou com mais de 12 mil fãs, já a que ocorreu em 2017 na Av. 

Paulista, em São Paulo, tinha cerca de 20 mil participantes inscritos (SANTOS, André Noro 

dos, 2017). 

Amaral (2002), André Noro dos Santos (2017) e Boeschenstein (2017) observam a 

tendência de idolatria principalmente durante adolescência, “quando na procura por sua 

identidade, os jovens saem em busca de modelos diferentes dos existentes em casa” 

(AMARAL, 2002, p. 131). Talvez devido a essa importância do ídolo numa fase tão 

significativa, alguns fandoms constroem um caráter de misticismo ou alguma relação com a 

sacralidade na sua afeição, compartilhado pela comunidade (AMARAL, 2002; 

BOESCHENSTEIN, 2017; TAVARES, 2018): 

 

O motivo da paixão pelos artistas parece ter algo de extraordinário, de ilusório e, 

em um certo sentido, um caráter místico, devido a insuficiência que todos os 

entrevistados demonstraram quanto às explicações sobre as causas e motivos que 

os levaram a serem fãs da banda. (AMARAL, 2002, p. 157). 

 

Apesar dos entrevistados terem uma clara noção de que as divas que eles admiram 

não sejam figuras sacro-religiosas, eles as tratam de forma absolutamente sagrada. 

Ouvem rotineiramente suas canções, trocam informações com amigos que também 
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sejam fãs, aprendem e decoram as coreografias em uma rotina rigorosa sempre que 

alguma novidade é divulgada, participam de rituais de consumo de elementos 

ligados às celebridades, celebram os aniversários delas e levam suas mensagens 

como mantras capazes de modificarem suas vidas. (BOESCHENSTEIN, 2007, p. 

111). 

 

Para celebrar ainda mais o ídolo ou os textos, os fãs se unem traçando estratégias para 

impulsioná-los ainda mais na indústria, como desenvolver playlists com a mesma música 

tocando repetidas vezes para conseguir recordes de execuções. 

 

Táticas como essa, de aumentar os números das mídias nas redes e plataformas de 

vídeo ou música, e outras como pressionar determinado canal ou programa de 

televisão ou um evento a convidar a artista para se apresentar são convocadas 

diariamente nos grupos de Facebook e também nas versões via Whatsapp, cujo 

volume de mensagens diárias é massivo, mais disperso e que repete o que é 

discutido com mais atenção no grupo do Facebook. (BOESCHENSTEIN, 2017, p. 

97). 

 

Merece destaque o caso de um dos fãs de Beyoncé descrito por Boeschenstein (2017, 

p. 110), que desde a adolescência se dedica a divulgar a cantora no Brasil, e, por isso, 

“aprendeu linguagem de programação de sites, a fazer layouts e a mexer em programas de 

diagramação e edição de fotos, aprimorou seu inglês e, principalmente, o domínio das normas 

cultas da língua portuguesa”, criando o maior portal de notícias da cantora na América Latina 

e estabelecendo importantes laços sociais a partir disso. O mesmo fã confessa que: 

 
Beyoncé é tudo pra mim, minha monografia foi sobre Beyoncé, entrevista de 

emprego, e esse é o segundo emprego que eu consigo por causa do Beyoncé Now, 

eu acho que a Beyoncé me ajudou nisso diretamente, a conseguir tudo isso que eu 

tenho na minha vida hoje, desde essas habilidades profissionais até os amigos. 

[Fala de um entrevistado]. (BOESCHENSTEIN, 2017, p. 111). 

 

Mas as estratégias de divulgação não necessariamente são focadas apenas no ídolo 

(apesar da exaltação deste ser sempre o motivo ou o objetivo final). Travancas (2017) e 

Tavares (2018) observam a divulgação de fanarts dentro da comunidade e Boeschenstein 

(2017) traz uma versão local do Beygood – que, na versão oficial, é uma iniciativa de caridade 

de Beyoncé. 

Apenas Lins (2017), em sua pesquisa sobre a experiência do meet & greet da cantora 

mexicana Dulce María, aborda a interação entre fã e ídolo. O autor identifica uma sensação 

de “intimidade performatizada” na utilização das mídias pelos artistas para vincular 

informações e fazer sua divulgação. Para ele, “é necessário alimentar a esperança de uma 

aproximação real, além do virtual.” (LINS, 2017, p. 80). Ademais,  
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A admiração por um artista se dá por inúmeras chaves, mas a contínua busca pela 

presença física costuma ser uma das que mais alimentam a idolatria do fã. No caso 

de um cantor, vê-lo ao vivo em um palco; no caso de um escritor, receber um 

autógrafo em um lançamento de livro. Independentemente do produto produzido 

por aquele artista, a busca pelo “eu verdadeiro”, de carne e osso, e que muitas vezes 

não tem relação direta com a obra, é item motor na relação do fã. (LINS, 2017, p. 

92). 

 

É isso que justificaria a tendência de aglomeração em portas de hotéis e salões de 

aeroportos, e ainda o pagamento de preços elevados, quando não abusivos, em troca de 

alguns segundos e uma foto com o ídolo (LINS, 2017). 

 

b) Identidade 

 

Pertencer a um fandom e consumir intensamente um produto cultural específico 

interfere diretamente na construção identitária do indivíduo, desde a formação dos seus 

gostos culturais e socialização, como já mencionado, até a própria autoaceitação. 

A identificação inicial com a obra ou o ídolo, aquilo que o diferencia dos demais 

produtos culturais no mercado, é estabelecida principalmente a partir de características 

(físicas ou psicológicas) em comum com o personagem ou a estrela (MESSA, 2006; 

MONMA, 2018), ou a partir de desejos e aspirações que são realizados por estes (MESSA, 

2006; SANTOS, P., 2018; MONMA, 2018), como a entrevistada que afirma querer ser a 

cantora idolatrada “por que ela era a representação de beleza e sucesso que eu sempre quis e 

até então não tinha visto nenhum exemplo tão real, tão forte” (MONMA, 2018, p. 138). A 

distinção entre o real e a ficção ou a realidade do fã e do ídolo é sempre clara, porém o que 

está em jogo é a projeção: “não é uma substituição da “realidade”, mas uma outra forma de 

lidar com ela. [...] O que é associado, na maioria das vezes, são as emoções e atitudes 

trabalhadas ao longo das histórias que motiva os fãs a engajar-se nas tramas das figuras que 

admiram” (SANTOS, P., 2018, p. 110). 

Alguns fãs usam dessas emoções alcançadas para lidar com desafios pessoais, como 

a morte de um parente próximo (SANTOS, P., 2018) ou discussões e abuso de drogas no 

ambiente familiar (SANTOS, P., 2018). São também ferramentas para lidar com questões 

sociais como racismo (MONMA, 2018), desigualdade de gênero (MESSA, 2006; MONMA, 

2006) e sexualidade (MESSA, 2006; PINHEIRO, 2018). Messa (2006), por exemplo, 
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observou que fãs da série de TV norte-americana Sex and the City53, ao assistir a série, passam 

a repensar sobre suas próprias vidas sexuais, bem como rever conceitos sobre independência 

feminina e papel da mulher na sociedade (apesar de comumente retornarem ao pensamento 

hegemônico). Já Monma (2018) constatou como Beyoncé tem papel fundamental na 

representação de mulheres negras, que passam a se empoderar e buscar compreender melhor 

questões raciais e feministas. 

Um dado curioso é que quatro pesquisas (MESSA, 2006; SANTOS, P., 2018; 

MONMA, 2018; PINHEIRO, 2018) apontam que ser fã influenciou também na percepção 

sobre relações amorosas, seja por entender melhor a sexualidade (PINHEIRO, 2018), aceitar 

o estado civil (MESSA, 2006) ou até a ajudar a entender a questão da solidão da mulher 

negra, preterida pela sociedade (MONMA, 2018). 

Novamente o preconceito, dessa vez no ambiente familiar, passa a ser uma questão, 

não só pela figura do fã (SANTOS, P., 2018), como para a orientação sexual (PINHEIRO, 

2018). Como descrito na categoria anterior, o fandom se torna um ambiente seguro para se 

expor em sua verdadeira essência, com pessoas que compartilham de gostos e, 

eventualmente, de hábitos, valores e comportamentos. Segundo uma entrevistada, quem 

acompanha seu blog dedicado conhece mais sobre ela “do que pessoas que me conhecem 

desde que eu nasci” (PINHEIRO, 2018, p. 90). Outra assume se voltar para os fandoms 

LGBT em busca do prestígio e da autoestima que lhe são negadas em casa em decorrência 

de sua orientação sexual, ou, em suas próprias palavras, para suprir “essa necessidade de 

aceitação por parte da família” (PINHEIRO, 2018, p. 83). 

Segundo as pesquisas, ser fã pode, ainda, interferir na maneira de se vestir (MESSA, 

2006; MONMA, 2018; SANTOS, P., 2018); naquilo que se compra – como o colecionismo 

em Pedro Henrique Conceição dos Santos (2018) ou o consumismo por moda em Messa 

(2006); e até na forma de se mover, como relata uma entrevistada que diz imitar o desfilar 

(“catwalking”) “cheio de ousadia e autoconfiança da artista” (MONMA, 2018, p. 120). 

Por fim, Pedro Henrique Conceição dos Santos (2018) aborda essa construção 

identitária especificamente a partir da influência da cultura pop japonesa no público otaku, 

concluindo que “a escolha de ser otaku se dá por meio das relações entre os processos sociais 

                                                             
53 Série de 6 temporada (1998 a 2006), criada por Darren Star e exibida originalmente pela HBO, que “trazia a 

história de quatro mulheres solteiras, bonitas, inteligentes, independentes, sexualmente ativas e com idades 

entre 30 e 40 anos. O pano de fundo era Nova York e, a cada semana, os amores, sonhos, frustrações, alegrias, 

desafios profissionais e aventuras sexuais dessas mulheres eram motivo para um episódio que, embora sempre 

trouxesse a marca do humor, discutia temas referentes à condição do feminino na contemporaneidade.” 

(MESSA, 2006, p. 8). 
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de identidade e consumo” (2018, p. 55). Mais sobre este assunto será visto nas categorias 

Japão (dimensão III) e animes e mangás (dimensão IV). 

 

c) Práticas de fãs 

 

As atividades54 realizadas pelos fãs estão entre as principais distinções entre eles e os 

consumidores habituais. Essas atividades podem ser apropriações, produções culturais ou 

formas de distribuição e compartilhamento, facilitando e enriquecendo a experiência do 

consumidor, como descreve Florito (2014, p. 47) sobre os fãs de textos televisivos: 

 
Buscando novas formas e diferentes tipos de informação, os mediadores participam 

da criação de produtos culturais derivados das produções da indústria televisiva, 
além de capturar trechos de vídeo, dublar ou legendar o material, reorganizar as 

cenas, discutir e resumir episódios, criar fan fiction ou fan films e distribuir todo o 

material produzido de forma facilitada e gratuita na rede. 

 

Dentre os trabalhos analisados, foram encontradas as seguintes práticas: a criação de 

fansites ou blogs especializados (BANDEIRA, 2009; FLORITO, 2014; VIEIRA, 2016; 

MURTA, 2016; OLIVEIRA, 2016), a produção de legendas (URBANO, 2013; 

MENDONÇA, 2014), de scanlation (CARLOS, 2011; HIRATA, 2012) e de e-zines 

(RIBEIRO, B., 2017); a criação, “publicação” e divulgação de fanfictions (SANTOS, André 

Luís dos, 2018); o cosplay (SOARES, 2013); o trabalho em uma web-rádio (JÚNIOR, 2010); 

e a distribuição de conteúdo para outros fãs (SANTOS, J., 2011). Algumas dessas práticas 

serão discutidas individualmente na dimensão II. 

A primeira característica que mais chama atenção é que, dentre todas as 13 pesquisas, 

12 trazem a internet como recurso imprescindível para a execução de tal atividade. A exceção 

está em Soares (2013) e a prática cosplay, uma performance prioritariamente física, mas que, 

mesmo assim, parece intimamente ligada com as mídias digitais, desde a pesquisa inicial para 

a concepção da fantasia até o compartilhamento de imagens. A utilização da internet para o 

desenvolvimento dessas práticas pode demonstrar o caráter vanguardista descrito por Jenkins 

(2008), visto que, por exemplo, o scanlation começa, ainda que timidamente, já na década 

de 90 no Brasil (CARLOS, 2011; HIRATA, 2012). 

O segundo tópico mais mencionado (BANDEIRA, 2009; CARLOS, 2011; SANTOS, 

J., 2011; HIRATA, 2012; URBANO, 2013; FLORITO, 2014; MENDONÇA, 2014; 

                                                             
54 Diante do exposto no capítulo primeiro acerca da divergência sobre a definição de “trabalho”, não 

utilizaremos aqui este termo para designar atividades voluntárias realizadas por fãs. 
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OLIVEIRA, 2016; VIEIRA, 2015; RIBEIRO, B., 2017) foi a relação das atividades com uma 

forma de tradução, desde a produção de scanlations (para mangás) e legendas (para filmes, 

séries, animes e vídeos) até a adaptação para português de notícias ou letras de música. 

Bandeira (2009), Hirata (2012) e Urbano (2013) chegam a notar, inclusive, em uma certa 

preferência por traduções de fãs em detrimento das originais ou oficiais, que também podem 

possuir melhor oferta (CARLOS, 2011). 

 

[...] eu PREFIRO as legendas feitas pelos “amadores”, do que as feitas pelos 

profissionais... Nós (Fãs de lost) sabemos que as legendas “oficiais”, que estão no 

BOX etc, são feitas (a maioria delas) por pessoas que não acompanham a série, ou 

seja muitas coisas na legenda oficial fica mal traduzida, ou “ridiculamente” 

traduzida… [mensagem virtual reproduzida pela autora]. (BANDEIRA, 2009, p. 

118). 

 

Além das páginas na internet dos grupos, consegui encontrar oito sites agregadores 

de scanlation com leitura online de mangás [...]. Somente comparando o número 

de títulos do primeiro site (305 mangás) com os já publicados pelas editoras no 

Brasil (203 mangás), já é possível perceber como a oferta de scanlations é maior 

do que a de forma oficial. (CARLOS, 2011, p. 130). 

 

Nove pesquisas (BANDEIRA, 2009; JUNIOR, 2010; SANTOS, J., 2011; CARLOS, 

2011; OLIVEIRA, 2016; HIRATA, 2012; FLORITO, 2014; MENDONÇA, 2014; VIEIRA, 

2015) retratam uma ideia de hierarquia nos grupos responsáveis pelas atividades, com uma 

clara separação de tarefas entre a equipe: 

 

Por meio da observação percebemos que a comunidade está distribuída através de 

práticas hierárquicas. Pode-se pensar em uma organização da seguinte forma: 
proprietário da comunidade, moderadores, redistribuidores, uploaders, tradutores, 

comentadores, consumidores, novatos e visitadores eventuais. Os papéis relatados 

acima não são estáticos, pois o mesmo internauta pode e é incentivado a participar 

de várias formas. (SANTOS, J., 2011, p. 36). 

 

Em uma interessante observação, Carlos (2011, p. 150) percebe que, apesar de seus 

respondentes afirmarem que “a própria organização interna dos membros sugere como não 

há formas hierárquicas entre scanlators”, e sim “autoridades baseadas na iniciação no projeto 

e expertise”, não é exatamente isso que parece ocorrer na prática: “ao perguntar ao grupo 

‘Como se organiza? Existe uma hierarquia entre os membros?’, muitos responderam que sim 

ou dizendo haver uma quase hierarquia, mas, na própria descrição de como se dava isso, o 

que era descrito correspondia à divisão das tarefas”. 
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Os novos membros são, normalmente, recrutados através de testes e/ou entrevistas 

(JUNIOR, 2010; SANTOS, J., 2011; HIRATA, 2012; FLORITO, 2014), sempre havendo 

um número de fãs que desejam contribuir com a produção (JÚNIOR, 2010; SANTOS, J., 

2011; HIRATA, 2012; FLORITO, 2014; MURTA, 2016). 

 

Em praticamente todos os grupos entrevistados, a incorporação de novos 

integrantes se dá principalmente através de testes, disponíveis nos próprios sites 

dos scanlators ou enviados assim que os interessados entram em contato com o 

responsável pela seleção. Primeiramente os anúncios sobre as vagas disponíveis 

são divulgadas em comunidades no Orkut, posts no Twitter, sites parceiros e nos 

próprios sites/blogs dos grupos, que disponibilizam os canais para contato. Os 

testes são separados de acordo com a função desejada pelo candidato [...]. 

Dependendo do desempenho na parte mais técnica o candidato pode ser aceito ou 

passar por um período de aprendizagem. [...] Em outros casos, o candidato que não 

corresponder ao perfil delineado pelo grupo é descartado. (HIRATA, 2012, p. 91). 

 

Os membros hierarquicamente superiores estipulam certas condutas éticas e 

monitoram seu cumprimento (SANTOS, J., 2011; HIRATA, 2012; MENDONÇA, 2014; 

OLIVEIRA, 2016; MURTA, 2016), como o que é permitido ou não ser postado; que tipos 

de comentários são permitidos; ou como é feita a divisão de tarefas. 

Mesmo com essa divisão hierárquica há um senso de cooperação, em que membros 

da equipe e até os “consumidores” de suas produções possuem espaço para opinar, visando 

sempre aprimorar a experiência de ser fã (JUNIOR, 2010; SANTOS, J., 2011; FLORITO, 

2014; MURTA, 2016). Aliás, existe um certo incentivo para a participação e interação dos 

demais fãs (JÚNIOR, 2010; SANTOS, J., 2011; FLORITO, 2014; OLIVEIRA, 2016; 

SANTOS, André Luis dos, 2018). O site Nyah! Fanfiction, por exemplo, oferece 

gratuitamente aulas de roteiro, gramática e ortografia para estimular que seus leitores 

publiquem histórias próprias (SANTOS, André Luís dos, 2018). 

Júlio Cézardos Santos (2011) e Bruno Mendonça (2014) entendem que práticas como 

as descritas aqui formam redes ou comunidades “colaborativas”. Contudo, Urbano (2013) e 

Florito (2014) negam essa ideia, ao menos nos grupos observados por elas, mostrando que 

muitas das relações existentes são conflituosas e competitivas, não apenas baseadas na 

colaboração previsto: 

 

Algumas das principais questões reveladas por nossos informantes ao longo das 

entrevistas e observação participante apontam para o estabelecimento de 

mediações diversas [...] que, antes de tudo, evidenciam o amplo campo de disputas 

e conflitos nessa comunidade. Por isso, defendemos nessa dissertação que o olhar 

ortodoxo recorrente em torno da cultura fã pela literatura acadêmica fundamental 

(JENKINS, 2009; LÉVY, 1999ª, 1999b), que pressupõem a constituição de um 
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espaço colaborativo, onde seus membros estariam isentos das tensões e 

antagonismos sociais, apresenta uma concepção que vem se revelando 

frequentemente inadequada e simplificadora, não correspondendo a complexidade 

das dinâmicas dos fandoms e, principalmente, dos fansubs brasileiros. (URBANO, 

2013, p. 120). 

 

Essa competitividade dialoga diretamente com o prestígio, status e capital social, 

motivador essencial para a execução destas práticas (JUNIOR, 2010; CARLOS, 2011; 

SANTOS, J., 2011; URBANO, 2013; FLORITO, 2014; OLIVEIRA, 2016; RIBEIRO, B., 

2017; SANTOS, André Luís dos, 2018). 

 

De um lado, existe um desejo de ver ampliada a difusão do J-pop. Do outro, um 

querer se sobressair, de ser melhor, um desejo de ter o “concorrente” mais 

enfraquecido. Portanto, um tipo de competitividade que antes era próprio do campo 

midiático corporativo começa a ser partilhado por estes jovens, que se aventuram 
na constituição de um dispositivo no ciberespaço. Porém, enquanto as empresas de 

mídia encontram na visibilidade um caminho para o lucro, estes sujeitos comuns 

parecem buscá-la para, além de difundirem preferências, se fazerem notáveis. 

(JUNIOR, 2010, p. 153). 

 

Ao se fazerem voluntariamente um escravo da produção (pois são cobrados pelos 

participantes da comunidade como se fossem uma empresa) [alguns fãs] se tornam, 
se não reis, em líderes de uma comunidade com dezenas de milhares de pessoas. 

Poderiam de certa forma serem considerados diferenciados neste sentido ao se 

confundirem com a produção. (SANTOS, J., 2011, p.78). 

 

Criar uma base de fãs também pode ser difícil, mas é legal ver as pessoas 

consumindo o seu trabalho e discutindo sobre os projetos que você lança. [Fala de 

um entrevistado]. (URBANO, 2013, p. 106). 

 

Através das trocas materiais e/ou simbólicas e pela aplicação de conceitos 

socialmente criados, como o nome do site e conjuntos de regras e rotinas, o capital 

social é mantido e reforçado. [...] O esforço de tempo, trabalho e, muitas vezes, de 

dinheiro que os mediadores realizam para manter os sites em pleno funcionamento, 

pode ser explicado, neste sentido, pela produção e investimento na criação de um 

capital social que só é efetivo com relações e conexões duradouras. (FLORITO, 

2014, p. 68). 

 

Outra motivação apontada, esta com menos ênfase, é a divulgação e promoção do 

ídolo ou da obra (JUNIOR, 2010; CARLOS, 2011; SANTOS, J., 2011; RIBEIRO, B., 2017). 

O trecho de Júlio Cezar Colbeich dos Santos (2011) reproduzido acima indica uma 

pressão dos fãs pelas produções voluntárias, o que também é mencionado por Hirata (2012), 

Urbano (2013), Florito (2014), e Mendonça (2014). Há, sim, uma dificuldade em manter a 

periodicidade na publicação ou disponibilização do material produzido (JUNIOR, 2010; 
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HIRATA, 2012; URBANO, 2013; MURTA, 2016; RIBEIRO, B., 2017), embora seja notável 

um forte senso de compromisso (URBANO, 2013; MENDONÇA, 2014; FLORITO, 2014). 

O que ocorre é que estas atividades, ainda que fundamentais para o consumo ou a experiência 

de grande parte do fandom, não são, em geral, prioridade para os seus responsáveis, que as 

tem como um hobby ou prática de lazer (JUNIOR, 2010; CARLOS, 2011; URBANO, 2013; 

MENDONÇA, 2014), visto que, antes de tudo, são fãs dos próprios produtos que apropriam 

(CARLOS, 2011; SANTOS, J., 2011; FLORITO, 2014; MURTA, 2016). 

 

A confecção das legendas é um hobby realizado nas horas de lazer dos legenders. 

Logo, o tempo destinado para a produção varia de acordo com os compromissos 

de cada um e, mesmo assim, normalmente é cumprido o prazo de postagem da 

legenda em sete dias após a estreia de um novo episódio da série. (MENDONÇA, 

2014, p. 91). 

 

Essa ideia de produções “de fã para fã”, popular na cultura de fãs brasileira, implica 

que, apesar de demandar esforço, técnica, tempo e dedicação, as atividades devem ser 

voluntárias e gratuitas, como em casos observados por Junior (2010); Carlos (2011); Júlio 

Cezar Colbeich dos Santos (2011); Soares (2013); Florito (2014);55 Mendonça (2014); Vieira 

(2015); Oliveira (2016); Bruno da Costa Ribeiro (2017); e André Luís dos Santos (2018). 

Nos casos que há algum tipo de arrecadação financeira, como doações (CARLOS, 2011; 

FLORITO, 2014; VIEIRA, 2014) ou pagamento para acesso a conteúdo exclusivo 

(BANDEIRA, 2009; URBANO, 2013), todo o lucro é direcionado unicamente para a 

manutenção da plataforma (BANDEIRA, 2009; JUNIOR, 2010; CARLOS, 2011; 

URBANO, 2013; MENDONÇA, 2014; FLORITO, 2014; VIEIRA, 2016). Mesmo em menor 

número, existem aqueles que cobram pelo acesso total ao conteúdo, principalmente de 

legendas ou scanlations, mas estes são recriminados e malvistos perante a comunidade 

(CARLOS, 2011; URBANO, 2013). 

Grupos analisados por seis pesquisas (BANDEIRA, 2009; CARLOS, 2011; 

SANTOS, J., 2011; HIRATA, 2012; URBANO, 2013; MENDONÇA, 2016) tinham relação 

direta com acesso a downloads de conteúdo oficial, legendas ou scanlations. Essa forma de 

“distribuição” de conteúdo é de suma importância para o consumo brasileiro de produtos da 

cultura pop internacional pois, além de barateá-lo, diminui a espera para a obra chegar no 

país. Somando-se à vontade de ser um dos primeiros a consumir, a preocupação com spoilers 

                                                             
55 Florito (2014) sinaliza que o criador de um site brasileiro dedicado à série norte-americana Breaking Bad já 

consegue remuneração com a página, porém apenas através da venda de espaço publicitário e de produtos 

personalizados, não cobrando dos fãs. 
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(BANDEIRA, 2009; SANTOS, J., 2011; FLORITO, 2014; OLIVEIRA, 2016; MURTA, 

2016), principalmente no mundo virtual, faz com que o público prefira assistir ou ler a obra 

o mais rápido possível, mesmo que seja com uma qualidade inferior. 

  

Baixar séries através de torrent se estabeleceu a partir do momento em que os fãs 

brasileiros de séries americanas ou de outros países perceberam que tinham que 

esperar meses para poder ter acesso aos episódios disponibilizados em algum canal 

de TV. (FLORITO, 2014, p. 100). 

 

Na comunidade Heroes Brasil, a distribuição dos conteúdos acontece 

simultaneamente à transmissão na TV nos EUA, através de links para assistir ao 

vivo. Tão logo termina a transmissão, os consumidores brasileiros acessam sites e 

fóruns internacionais e em alguns minutos já distribuem o programa em AVI 

(formato de compressão de vídeo com boa resolução). Em seguida outras equipes 

fazem o mesmo roteiro para conseguirem legendas em inglês, que são traduzidas 

por diversas equipes brasileiras. Depois são criados arquivos em RMVB com 

legendas em português embutida, com tamanho menor, sendo estas mais populares. 

(SANTOS, J., 2011, p. 35). 

 

Naturalmente, a pirataria e os direitos autorais são preocupações recorrentes nas 

dinâmicas desses grupos (CARLOS, 2011; SANTOS, J., 2011; HIRATA, 2012; URBANO, 

2013; FLORITO, 2014; MENDONÇA, 2014; SANTOS, André Luís dos, 2018). Há, por 

exemplo, aqueles que (equivocadamente) não acreditam que o que fazem seja pirataria 

(MENDONÇA, 2014); grupos que deixam de produzir o conteúdo pirateado quando o oficial 

é lançado no Brasil (URBANO, 2011); e alguns que procuram soluções criativas, como o 

exemplo a seguir, sobre o site Nyah! Fanfiction: 

 

Exibe-se também o disclaimer, um texto padronizado em que o autor explica que 

não é proprietário do copyright sobre os personagens, de elementos da história e 

que a obra não tem fins lucrativos. O disclaimer é uma tentativa de proteger os 

autores de possíveis implicações legais decorrentes da produção de Fan Fiction, 

embora seu valor legal seja questionável. (SANTOS, André Luis dos; 2018, p. 56). 

 

É comum que argumentem que a ausência de lucro valida a prática (URBANO, 2013; 

MENDONÇA, 2014), como mostra a fala de um entrevistado que afirma que esse é “o menor 

dos problemas, pois fazemos de graça não cobramos nada pelo que fazemos”. Segundo ele, 

“a gratuidade da atividade é um fator de relevo para a legitimidade da atuação de grupos 

brasileiros” (URBANO, 2013, p. 104). 

Outro respondente vê práticas como o fansubbing de animes como um “crime do 

bem”, não acarretando “prejuízos para as mídias japonesas já que o Brasil não é foco de 
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nenhum serviço delas” (URBANO, 2013, p, 107). Ainda assim, alguns fãs tentam 

“compensar” o consumo ilegal pagando, posteriormente, pelo oficial. 

 

Embora a exigência e a prática dos fãs vão em direção a caminhos alternativos de 

exibição, os mediadores demonstraram entender a lógica de mercado de que os 

produtos seriados fazem parte e, apesar de consumirem muitas vezes as séries por 

meios ditos ilegais, procuram dar uma contrapartida que contribua com o lucro das 

produtoras e, consequentemente, com a continuidade da produção. Segundo 

[entrevistado A e entrevistado B], o que mantém as séries no ar são os direitos 
autorais e as publicidades, por isso eles tentam sempre dar sua contribuição: “Só 

distribuição não enche barriga, então eu tomo como uma posição pessoal. A partir 

do momento que você teve uma prova daquele produto, daquele episódio, da 

temporada e gostou eu acho razoável que você assine o canal ou compre o DVD 

quando for lançado”. Da mesma forma, [entrevistado B] diz que é assinante da TV 

a cabo e compra os boxs de DVD de séries por uma questão de “consciência” e que 

assim não se sente culpado por fazer download. (FLORITO, 2014, p. 102). 

 

Bandeira (2009) e Mendonça (2014) citam a campanha “Quem usa legenda também 

consome”, do grupo de fansubbers InSUBs, que, para provar que os downloads ilegais não 

prejudicam na venda de produtos originais ou licenciados, “convocou sua audiência a enviar 

fotos de seus itens colecionáveis”, resultando no “recebimento de mais de 700 fotos de 

coleções de DVDs e CDs de trilha sonora” (Flickr InSUBs apud MENDONÇA, 2014, p. 43). 

Outra justificativa – ou “contrapartida” – dada pelos fandoms é a eventual divulgação 

espontânea do produto feita através da distribuição ilegal (CARLOS, 2011; SANTOS, J., 

2011). De fato, a popularização do produto aumenta com a pirataria, porém, 

contraditoriamente, grupos que realizam atividades análogas (legendam a mesma série, 

traduzem o mesmo mangá, disponibilizam torrents para a mesma obra) são vistos como 

concorrência ou competição, não como grupos que estejam auxiliando nessa divulgação 

(JUNIOR, 2010; CARLOS, 2011; SANTOS, J., 2011; URBANO, 2013; FLORITO, 2014). 

Algumas discussões entre equipes podem chegar a atitudes extremas como os ataques de 

hackers a sites rivais trazidos por Urbano (2013). Comportamentos como este dão a entender 

que a motivação de facilitar o consumo de outros fãs ou impulsionar a imagem do ídolo é 

antecedida pela disputa por visibilidade e status. 

 

Se a busca pela audiência é parte integrante dos universos dos mediadores, as 
disputas não ocorrem apenas dentro destes espaços, mas, principalmente, fora 

deles, entre os próprios mediadores e pela busca de uma maior visibilidade dos 

seus blogs. A relação entre mediadores é complexa: se por um lado se constroem 

parcerias e amizades com trocas de informações e favores, por outro há exclusão e 

conflitos. (FLORITO, 2014, p. 75). 
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Novamente, devido a estes conflitos há um impasse na aplicação de princípios 

utilizados por Jenkins (2008) e Lévy (2010), dessa vez sobre a ideia de inteligência coletiva: 

Carlos (2011, p. 149) acredita que é possível perceber suas articulações, “seja através da 

procura por alguém que detenha o conhecimento ou por alguém que deseja fazer parte do 

projeto sem o tê-lo, sendo fornecido por um dos membros”; já Florito (2014, p. 71-72) 

entende que 

 

Ao observarmos as relações entre os fãs dentro das comunidades, em um 

primeiro momento podemos crer que exista uma “inteligência coletiva” [...] 

que seria o resultado da troca de informações por interesses em comum dos 

frequentadores em um ambiente ideal. Fica evidente a dinâmica em que o 

mediador disponibiliza informações privilegiadas e os demais fãs 

acrescentam novos dados e percepções, no entanto, diferentemente das 

percepções dos autores, estas relações estão longe de serem isentas de 

tensões sociais.  

 

O que parece unânime é a noção de que os fãs responsáveis por essas atividades 

exercem papel de mediação (BANDEIRA, 2009; FLORITO, 2014; VIEIRA, 2015; MURTA, 

2016) ao, segundo Carlos (2011, p. 151), atuar na lógica de produsage (espaço contínuo entre 

produção e consumo, cujos limites são indiscerníveis) e de economia da dádiva (CARLOS, 

2011; URBANO, 2013). Desse modo, tem vozes ativas na comunidade e até entre os próprios 

produtores, podendo influenciar diretamente em ações ligadas ao “ativismo” de fãs, como a 

bem sucedida campanha organizada por fansites da série britânica Doctor Who para exibir o 

500º episódio nas salas de cinema do Brasil, que, além de mobilizar os fãs a publicarem as 

hashtags, também foram contatados pela BBC, canal responsável pela série, e pela rede de 

exibição Cinemark (VIEIRA, 2016).  

 

Criamos a hashtag “#DoctorWHo50noCinemark” e “#WhoviansUnidos” para 

tentar emplacar nos Trending Topics. Lá pelas 6 horas da tarde, BBC e Cinemark 

entraram em reunião. A BBC mostrou o nosso engajamento e assim, o Cinemark 

finalmente lançou uma campanha no Twitter, pedindo aos fãs que usassem a 

hashtag “DoctorWhonaCMK” com o nome de sua cidade. A movimentação foi tão 

grande que FINALMENTE chegamos aos Trending Topics! (DOCTOR WHO 

BRASIL, apud VIEIRA, 2016, p. 102). 

 

Por último, trago a performance cosplay e suas características exclusivas, dadas por 

não ser realizada prioritariamente no ambiente digital. Felizmente, a descrição cuidadosa de 
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Soares (2013) permite-nos ter uma visão satisfatória da vertente brasileira da prática, que 

apesar de ter características da prática japonesa e americana, hoje se difere de ambas: 

 

Os japoneses devem ser cópias perfeitas dos personagens, enquanto os americanos 

preferem que o cosplayer seja melhor interpretando o personagem do que sendo 

parecido com ele visualmente. No Brasil, as duas coisas se tornam igualmente 

importantes. [...] entre os cosplays que existem no Brasil, já há algumas 

características daqui. Uma dessas é o chamado cospobre, que é um cosplay feito 

“nas coxas” como objetivo de ser engraçado. O cospobre tem até um site 

especializado que fez um concurso cosplay online e posta imagens dos mais 

diversos cosplays, todos feitos sem a necessidade de ser fiel ao personagem. Outra 

modalidade cosplay bem forte no Brasil é o teatro cosplay. Os participantes do 

grupo planejam uma apresentação teatral com os personagens, a ser apresentada no 
evento (não no concurso). Essa apresentação leva meses de ensaios e esforço por 

parte de todos, para produzir os cosplays, elementos dos cenários, etc. (SOARES, 

2013, p. 12 e 16) 

 

Curiosamente, o autor percebe que a escolha de qual personagem representar é 

motivada mais pelo apreço pelo personagem ou identificação com sua trajetória que por 

características físicas, demonstrando que a semelhança é menos importante que a 

performance. Porém, ao mesmo tempo que existem cosplays mais “acessíveis” como os 

cospobres, há aqueles que gastam muito dinheiro no traje, que podem até possuir “efeitos 

especiais”, que simulam explosões ou magias (SOARES, 2013, p. 64). 

Dialogando com o que foi visto na categoria sociabilidade, o autor identifica a prática 

como uma forma de fazer contato, atribuindo o estímulo a se fantasiar e performar à 

necessidade de pertencer a algo: 

 

O pertencimento é buscado por meio de diversas coisas que tratamos aqui, desde a 

vontade de ter o corpo perfeito, jogar com o outro ou entender o que o outro sente. 

Quando falamos sobre os otakus japoneses, percebemos que a sua dificuldade é se 

encaixar na sociedade, preferindo viver no mundo das imagens. [...] As 

comunidades de otakus e cosplayers podem ser os lugares (mesmo que não 

geográficos) onde eles se sentem mais à vontade, onde eles podem participar. 

(SOARES, 2013, p. 76). 

 

Exploro mais sobre estes fãs nas categorias eventos (Dimensão II) e Japão (Dimensão 

III). 

 

d) Hábitos de consumo frente mídias digitais e convergência midiática 
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Como esperado, a maioria das pesquisas abordam as mídias digitais e a cultura de 

convergência, 12 delas tratando destes temas como enfoque central. Os resultados destas, 

como mostrado a seguir, apontam para uma nova lógica de consumo, facilitada pela internet 

e já praticamente unânime entre os fãs. No entanto, é importante retomar que as metodologias 

utilizadas nessas pesquisas quase sempre se limitavam à grupos de amostragem ativos na 

internet, como a netnografia ou a aplicação de questionário em comunidades de Orkut ou 

Facebook. 

Silveira (2010), Curi (2015) e Cirne (2016) demonstram como a incrementação das 

novas tecnologias acarretou numa melhoria para a ação de ser fã no país: 

 

Eu não consigo imaginar tu montar um fã-clube antes de existir Internet. Vai fazer 

o que? Trocar carta? Como tu vai achar as pessoas? Mandando uma carta para uma 

revista especializada dizendo “Olha, pessoas que gostam de Star Wars, escrevam 

pra mim!” [Fala de um entrevistado]. (SILVEIRA, 2010, p. 135). 

 

Os fãs brasileiros podem não ter força de se fazer ouvir pela indústria norte-

americana no cancelamento de séries ou produção de filmes, mas com o uso de 

novas tecnologias e novos meios, eles podem ter mais acesso a essas questões, 
ainda que não sejam totalmente incluídos na lógica convergente da indústria. 

(CURI, 2015, p. 19). 

 

Sites de cultura popular como Omelete, Série Maníacos, e comunidades como os 

Seriadores Anônimos, agregam conteúdo sobre seriados e permitem uma maior 
interação entre membros da audiência. Outros, como o Séries Online, 

disponibilizam as produções para serem assistidas. [...] Utilizar a internet para fazer 

o download das séries diminuiu uma lacuna de dias ou semanas para algumas horas. 

Os fãs que não tinham o domínio do idioma original podiam contar com a 

assistência de outros fãs, que colaborativamente, criam legendas para os episódios. 

(CIRNE, 2016, p. 34). 

 

Para Silveira (2010, p. 134), ao serem questionados sobre o impacto das tecnologias 

digitais nas comunidades de fãs, os respondentes “foram unânimes ao afirmar que a rede 

facilitou a interação entre os membros do grupo e também entre os grupos de fãs espalhados 

pelo mundo.” Para eles, “a Internet acelerou a produção e a distribuição de materiais 

produzidos pelos fãs e também promoveu uma maior integração”. O maior acesso e interação 

com outros fãs foi mencionado ainda por Rodrigues (2012), Curi (2015), Cirne (2016), Tadeu 

Carvão Ribeiro (2017) e Rezende (2017). Assim, o conceito de cultura participativa é 

bastante explorado nessas pesquisas (RODRIGUES, 2012; CURI, 2015; CIRNE, 2016; 

RIBEIRO, T., 2017; REZENDE, 2017; SANTOS, Q, 2017; GARCIA, 2018.): 
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As mesmas tecnologias que possibilitaram a participação dos consumidores no 

conteúdo midiático também alteraram os padrões de consumo, permitindo a 

formação dessa cultura participativa, que sustenta essa convergência midiática e 

cria demandas que alguns estúdios ainda não estão aptos a satisfazer. (CURI, 2015, 

p. 13). 

 

As práticas exercidas por esses fãs, que envolvem reescrever ou escrever novas 

histórias, a composição de melodias, a confecção de obras de arte, discussões 

coletivas, reuniões e toda uma gama de atividades colaborativas – são a base para 

a consolidação de uma cultura participativa em torno do consumo midiático. 

Muitas destas práticas (fanfiction, fanart, etc), se tornaram lugar-comum por parte 

das pessoas que fazem a indústria midiática (audiências e realizadores). (CIRNE, 

2016, p. 62-63). 

 

Ainda na dissertação de Silveira (2010, p. 134), os participantes “expuseram a 

facilidade de obter informações na rede e de distribuir suas produções”, o que é identificado 

similarmente por Curi (2015) e Quiona Norberto Santos (2017). 

Recursos como esses ajudam a desenvolver novas preferências de consumo (CURI, 

20105; AZEVEDO, 2015; CIRNE, 2016; RIBEIRO, T., 2017; REZENDE, 2017; GARCIA, 

2018), especialmente para obras televisivas. Dos 4744 respondentes do questionário aplicado 

por Curi (2015), 58,7% responderam que a forma como assistem séries mudou nos últimos 

anos: 

 

Ainda que muitas vezes não saibam explicar por que, maior parte das respostas 
discursivas apontam como responsáveis por essas mudanças os serviços de VoD 

como o Netflix ou mesmo o download, que antes não era uma prática. De qualquer 

forma, revela-se uma passagem cada vez maior da TV para a internet. Algumas 

pessoas contaram que nem tem mais aparelho de televisão em casa ou que o 

utilizam para assistir a filmes em DVD, diferente daqueles que investiram em TVs 

com acesso a internet. (CURI, 2015, p. 203). 

 

Tadeu Ribeiro (2017) constatou uma preferência por assistir o serviço de vídeo on 

demand Netflix à TV tradicional, identificando ainda a utilização de diferentes tecnologias 

para assistir a essa plataforma, como smart tv, smartphone ou computador. Já para Curi 

(2015), ao contrário, a preferência para este público parece ser pelo download ilegal, tendo 

74,6% dos 4744 respondentes afirmado que esta é a forma que geralmente assistem aos 

programas, contra 50,8% para serviços de vídeo on demand, 39,6% para TV a cabo e apenas 

4,3% para TV aberta (CURI, 2015, p. 205). Sobre este último, Azevedo (2015, p. 101) 

comenta: 
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Para estes consumidores mais leais, que consomem a maior quantidade possível de 

produtos derivados da franquia, o pior tipo de espectador que pode existir é aquele 

que assiste a série dublada pelo canal aberto. Para eles, um verdadeiro aficionado 

não espera a série passar no canal aberto e busca assistir de maneira mais rápida 

possível, principalmente por download pela internet.  

 

A respeito de onde os fãs conseguem os arquivos piratas, 64,4% responderam que 

fazem o download por torrent; 39% usam sites especializados em disponibilizar seriados; 

13,2% pegam com amigos; e 8,2% procuram em redes sociais (CURI, 2015, p. 206). Entre 

as razões para baixar o episódio, as mais citadas foram: “montar sua própria programação, 

sem esperar que os conteúdos cheguem à TV e podendo fugir dos comerciais que 

“atrapalham” a experiência” (p. 207). Esses dados vão ao encontro dos que foram obtidos 

por Garcia (2018), como demonstrado no gráfico abaixo: 

 

 

Gráfico 2: Razões para baixar episódios da Série Game of Thrones entre 2015 e 2017. Fonte: GARCIA, 2018, 

p. 56. 

 

Outra novidade na forma de assistir TV é dividindo a atenção com outras mídias: para 

Azevedo (2015, p. 96), 34,7% dos consumidores analisados dizem utilizar o Facebook 

enquanto assistem a série, 14,3% utilizam o Twitter e 20,4% o Whatsapp. Rezende (2017) 

reconhece esse uso de SRS como segunda tela.56 

Assim, a experiência deixa de ser individual, construindo “interpretações coletivas” 

(CIRNE, 2016, p. 79), seja pela participação em grupos virtuais (CIRNE, 2016), na 

                                                             
56 Segunda tela é um termo que designa a interação entre espectadores televisivos via dispositivos digitais 

(PROULX; SHEPATIN, 2012). 
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“educação” de um por outro sobre aspectos necessários para o consumo (SANTOS, Q., 2017) 

ou por meio de mediadores, isto é, fãs com maior destaque nas comunidades (REZENDE, 

2017). 

 

[Entrevistado A] cita que sempre assiste aos pilotos das séries para chegar às suas 

próprias conclusões com relação a qualidade do programa, observando também os 

comentários já publicados: “a experiência que eu tenho em assistir séries (…), é 

sempre ver se a opinião que eu tenho sobre uma determinada série bate com as 

opiniões deles. [Entrevistado A] parece busca encontrar pontos em comum e 

pontos dissonantes nas avaliações, afirmando que a reverberação de suas opiniões 

com as de outros comentadores, funciona como um indicativo da qualidade de uma 
série: “se eu vejo aquilo, e eu vejo que a minha opinião bate com a deles, então eu 

acho que realmente essa série vale a pena. (CIRNE, 2016, p. 79). 

 

[...] existe uma preocupação das autoras em explicar didaticamente a outros fãs 

detalhes que não foram muito esclarecidos na série. [...] Por sua vez, os fãs que os 
consomem passam adiante esses conteúdos por meio de suas redes sociais pessoais 

(propagabilidade), repostando, marcando outros fãs ou embedando em blogs ou 

sites. Esse comportamento valida a ideia de que a prática desse tipo de vídeo está 

diretamente ligada à cultura do fã e ao espírito de colaboração da cibercultura. 

(REZENDE, 2017, p. 112). 

 

Nestes últimos, a interação do público é encorajada, fortalecendo a ideia de que a 

troca entre fãs é necessária para constituir a interpretação conjunta: 

 

Vemos que tom de diálogo é reforçado. Em todos os vídeos as autoras 

cumprimentam os espectadores no ínicio: “Oiê, eu sou Kikan, Mika com três ns no 

final!” (Mikannn, 2017); “Olá, Brasil! Olá, você aí de casa!” (Carol Moreira, 

2017). Ao fim de todos os vídeos, as vloguers convidam o espectador a participar 

comentando. Algumas vezes elas pedem para que eles opinem sobre o assunto 

abordado no vídeo, sugestões para novos vídeos ou dúvidas sobre a temática. 

(REZENDE, 2017, p. 111). 

 

As comunidades digitais de fãs assumem, portanto, papel vital em seu consumo. 

Matsuzaki (2009), Azevedo (2015), Curi (2015), Tadeu Carvão Ribeiro (2017) e Rezende 

(2017) citam, por exemplo, uma menor importância de sites ou páginas oficiais, sendo mais 

relevante se informar por comunidades, fansites ou mediadores. Por vezes, inclusive, estes 

são apropriados pelos produtores ou até por governos estrangeiros. 

 
Na comunidade “Stranger Things” (brasileira) composta por 3.401mil fãs foi 

identificado mais de 80 mil comentários. Enquanto na comunidade “Stranger 

Things Brasil” composta por 263.842 mil apresentou mais de 190 mil comentários. 

Possivelmente, a comunidade “Stranger Things Brasil” obteve um percentual 

maior em função da dinâmica entre os fãs, diferentemente da comunidade 
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“Stranger Things” (brasileira) em que as publicações são determinadas pela 

produtora da série – Netflix. (RIBEIRO, T., 2017, p. 67). 

 
Nesta última temporada a emissora brasileira não dando conta das interações entre 

os fãs, passou a apoiar a fanpage com maior número de curtidas na rede social 

Facebook, a The Walking Dead Brasil. A partir desta parceria a fanpage passou a 

incluir a logo da FOX em suas postagens e a divulgar os horários de exibição no 

mesmo espaço. A cada novo episódio a fanpage postava direcionando os fãs para 

assistirem os episódios inéditos no canal a cabo brasileiro e comentarem nas suas 

postagens. (AZEVEDO, 2015, p. 108). 

 

Algumas empresas já perceberam o poder de influência conquistado pela produção 

desse conteúdo. Atualmente, a apresentadora [vlogger Miriam Castro, do canal de 

Youtube Mikannn] tem patrocínio da Saraiva, Toddy, Amazon e Teletom. As 

mídias tradicionais também já pautam a participação de Miriam Castro, como foi 

o caso da rádio Jovem Pan que a recebeu para uma entrevista recentemente. 

(REZENDE, 2017, p. 105). 

 

No Brasil, sites como o “SarangInGayo” (estabelecido em 2008) e o “K-pop 

Station” (criado em 2011), originados como expressões de fãs, desempenharam 
importantes papéis na disseminação, que atualmente auferem apoio de órgãos 

governamentais sul-coreanos durante seus exercícios. (SANTOS, Q., 2017, p. 68). 

 

Esses espaços “de fã para fã” ajudam a estabelecer contato não só entre eles, como 

também com produções e fãs (MATTA, 2008; MATSUZAKI, 2009; SILVEIRA, 2010; 

RODRIGUES, 2012; AZEVEDO, 2015; CURI, 2015; RIBEIRO, T., 2017), tendo os sites e 

comunidades “enorme potencial de circulação entre os fãs que querem desfrutar das criações 

relacionadas à série” (RIBEIRO, T., 2017, p. 97). Segundo os dados de Curi (2015, p. 37), 

31,3% dos respondentes afirmam consumir produções de outros fãs do programa (blogs, 

sites, textos, críticas etc.), 16,4% afirmam participar de fóruns virtuais e 8,8% produz algum 

conteúdo de fã. 

A concentração eventualmente provocada nesses grupos estimula a mobilização por 

reivindicações e demandas (RODRIGUES, 2012; CURI, 2015; SANTOS, Q., 2017; 

REZENDE, 2017). 

 

Quando a TV por assinatura Warner Channel começou a exibir The L Word na 
América Latina, os fãs que já tinham assistido a série pela internet se assustaram. 

As legendas pareciam não traduzir exatamente o que estava sendo dito e o texto 

estava sem sentido. Além disso, o intervalo comercial entrava cortando as 

principais cenas de sexo do episódio. A articulista do site Mix Brasil, [nome], e o 

site The L Word BR, assim como várias fãs, consideraram o ato de censura um 

absurdo e lançaram na Internet uma campanha para que os executivos da Warner 

Channel voltassem atrás. [...]. (RODRIGUES, 2012, p. 70). 

 

Apesar dos fãs brasileiros demonstrarem todo o seu afeto e engajamento em relação 

à série Game of Thrones, também a partir dos comentários no canal é perceptível 



106 

que eles também possuem alto grau de exigência com o canal oficial. Em um dos 

vídeos, eles reclamam sobre a qualidade da legenda, corrigindo os nomes dos 

personagens. Em outro, a insatisfação é sobre o atraso no lançamento de vídeos 

legendados no canal brasileiro em comparação ao canal americano. Há, ainda, um 

movimento de abaixo assinado para solicitar a mudança na dublagem brasileira. 

(REZENDE, 2017, p. 84). 

 

Nessas comunidades virtuais, os participantes utilizam dos recursos da própria mídia 

para a construção da sua identidade, não necessariamente a mesma fora das telas (MATTA, 

2008; REZENDE, 2017). Pode ser o uso do nome – ou nickname – de algum personagem ou 

frases de efeito relacionada à obra; a escolha da foto de uma estrela para seu perfil; ou ainda 

expor sua adoração na descrição pessoal. Silva (2018, p. 16) destaca as produções de 

conteúdos lúdicos com tons humorísticos, que “facilitam o engajamento das pessoas” e 

tornam a convivência “mais despretensiosa e até um modo de fuga da vida quotidiana 

tradicional”. 

A participação em comunidades de fãs, porém, não é unânime: na pesquisa realizada 

por Matsuzaki (2009), 59% responderam que a falta de tempo para acompanhar as postagens 

e comentários com frequência inibe essa participação; 43% atribuem isso ao excesso de 

propagandas; e 36% preferem não passar muito tempo nos comentários para evitar spoilers. 

Evidentemente, a internet também é um importante recurso para a construção e 

promoção do ídolo: 

 

No contexto da convergência, forças contraditórias interagem entre si. Enquanto as 

comunidades movem-se pelo afeto em relação a um produto ou a uma marca e, por 

isso, desejam sugerir, interferir e exigir mudanças, advogar em seu favor, as 

corporações visam atrair consumidores, oferecer-lhes uma participação restrita e 

controlada (considerar apenas o conveniente, sem renunciar certos aspectos) com 

o único propósito de impulsionar os negócios. (SANTOS, Q., 2017, p. 32). 

 

A participação do público, quando vista como “colaboração” é ideal para a Indústria 

Cultural, permitindo a incorporação dessas atividades voluntárias, “já que a dependência é 

mútua”. É de interesse das próprias empresas, detentora dos direitos autorais, evitar “posturas 

proibicionistas”, que eventualmente inviabilizasse ou atrapalhasse a participatividade 

(SANTOS, Q., 2017, p. 32). 

As principais estratégias dos produtores são baseadas em formas de ampliar a 

interação do público (MATTA, 2008; MATSUZAKI, 2009; RODRIGUES, 20012; CURI, 

2015; AZEVEDO, 2015; RIBEIRO, T., 2017; REZENDE, 2017), seja através da 

interatividade com a obra ou da aproximação com os ídolos. Para Rezende (2017, p. 58), “é 
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principalmente através dessas redes sociais que a emissora coloca em prática suas estratégias 

transmidiáticas, colocando em circulação diversos paratextos”. 

 

Creio que cada vez mais os programas estão sendo direcionados para o conceito 

web 2.0, ou seja, o espectador também participa de uma forma ou outra do 
conteúdo ou desfecho dos programas, reality shows e seriados. Acho sempre 

interessante a colaboratividade em quaisquer ação de qualquer tipo de mídia. [Fala 

de um entrevistado]. (MATSUZAKI, 2008, p. 104). 

 

A TV usou, nas últimas décadas, estratégias e práticas que criaram uma série de 

oportunidades de engajamento, tanto no que diz respeito à forma, quanto ao 

conteúdo. [...] O que os espectadores chamavam de programas de televisão agora 

recebem o título bem mais abrangente de “conteúdo”, um termo que reflete o 

crescente interesse da indústria em criar uma programação que possa ser distribuída 

e acessada por diversas plataformas. (CURI, 2015, p. 177). 

 

Possivelmente, a página oficial da Netflix: “Stranger Things” (brasileira) utiliza-se 

da rede social somente para fins de relacionamento, talvez com o objetivo de se 

aproximar do público, provocar debates sobre um determinado assunto ligado à 

série, sem qualquer indício de venda ou promoção de produtos, uma vez que não 

foi identificada nenhuma publicação de caráter comercial. (RIBEIRO, T. 2017, p. 

69). 

 

A ideia da “bolha” gerada pela delimitação de algoritmos já era discutida por Matta 

em 2008, comentando sobre uma ferramenta que seleciona músicas a serem tocadas em 

sequência após a escolha de apenas uma, “partindo da ideia de que este pretendia continuar 

ouvindo uma música que tivesse relação com a primeira escolhida”. Ele continua, apontando 

ressalvas ao mecanismo: 

 

Entretanto, isto pode ter um preço. Ao mesmo tempo em que delegar 

responsabilidade a um agente pode ser aliviador, ao introduzi-lo em nosso caminho 

estamos dando lugar a um tipo de filtro. Autorizamos alguém a executar tarefas em 

nosso nome e a tomar decisões em fazê-las, interpretando nossos desejos e 

vontades. (MATTA, 2008, p. 131). 

 

Já em 2017, Tadeu Carvão Ribeiro afirma que essa previsão através do perfil do 

espectador é o ponto forte do serviço de streaming de vídeos mais popular da atualidade, a 

Netflix. 

Em relação a estratégias voltadas especificamente para o público brasileiro – como a 

já mencionada incorporação de páginas e personalidades influentes na comunidade – Matta 

(2008) traz a opção de exibir as configurações do site oficial em português brasileiro; 

enquanto Rezende (2017) e Tadeu Carvão Ribeiro (2017) citam a produção de campanhas 

exclusivas focadas no público nacional e divulgado em páginas de redes sociais também 

exclusivas para o Brasil: 



108 

 

Em canais nacionais, os conteúdos são divulgados na língua materna e, por muitas 

vezes, são desenvolvidas ações diferentes da campanha mundial, focadas em um 

público nacional. Temos como exemplo o canal da HBO Brasil no YouTube, o 

Instagram brasileiro da emissora e a página HBO Brasil no Facebook. (REZENDE, 

2017, p. 58). 

 

3.1.2 Dimensão II: Grupo de amostragem 

 

A segunda dimensão compreende os diferentes grupos ou objetos analisados pelos 

pesquisadores.  

 

CATEGORIA 
NÚMERO DE 

PESQUISAS 

FREQUÊNCIA 

(aprox.) 
PESQUISAS 

Fãs isolados 2 5,12% MESSA, 2006; MONMA, 2018 

Comunidades 

virtuais 
20 51,28% 

AMARAL, 2002; SELISTRE, 2005; MATTA, 

2008; MATSUZAKI, 2009; SANTOS, J., 2011; 

JUNIOR, 2010; RODRIGUES, 2012; PORTO, 

2014; CURI, 2015; AZEVEDO, 2015; CIRNE, 

2016; SANTOS, Q., 2017; BOESCHENSTEIN, 

2017; REZENDE, 2017; RIBEIRO, T., 2017; 

MEDEIROS, 2017; PINHEIRO, 2018; 
TAVARES, 2018; GARCIA, 2018; SILVA, 

2018 

Páginas de fãs 6 15,4% 

BANDEIRA, 2009; FLORITO, 2014; VIEIRA, 

2015; OLIVEIRA, 2016; MURTA, 2016; 

RIBEIRO, B., 2017 

Sites ou grupos de 

legenda ou 

scanlation 

4 10,25% 
CARLOS, 2011; HIRATA, 2012; URBANO, 

2013; MENDONÇA, 2014 

Fanfictions ou sites 

de fanfiction 
1 2,56% SANTOS, André Luís dos, 2018 

Eventos ou 

encontros 
5 12,82% 

SILVEIRA, 2010; SOARES, 2013; 

TRAVANCAS, 2017; SANTOS, André Noro 

dos, 2017; SANTOS, P., 2018 

Meet & Greet 1 2,56% LINS, 2017 

Tabela 3: Dimensão II - grupo de amostragem 

 

a) Fãs isolados 

 

As pesquisas em questão destoam das demais, analisando o consumo de fã a partir de 

um número reduzido de participantes sem relação prévia entre si além do texto idolatrado 
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(sequer pertencentes aos mesmos grupos), fazendo o uso de entrevistas aprofundadas, o que 

contribuiu para a riqueza dos dados. Assim, os resultados tornam-se relevantes pois 

contrastam das análises de fãs em grupos. 

Questionando a noção de “interpretação coletiva”, Messa (2006) e Monma (2018) 

mostram que as apreciações, paralelamente, têm também seu caráter individual, 

prevalecendo quando se relacionam com a vivência pessoal de cada fã. As autoras trazem a 

possibilidade de um consumo fiel e engajado sem a necessidade de trocas comunitárias, ou 

comentando com grupos menores. Além disso, Monma (2018) mostra que o processo de se 

tornar fã, principalmente quando está profundamente relacionado a questões identitárias, 

pode ser bastante solitário. 

No mais, percebo que essa abordagem possibilita uma melhor delimitação de índices 

sociais e perfil dos objetos, podendo chegar a questões aparentemente não percebidas em 

outras pesquisas. Ao final do capítulo, farei um balanço dos resultados de indicadores 

demográficos coletados em todas as pesquisas. 

 

b) Comunidades virtuais 

 

Sem surpresas, a categoria que estuda o agrupamento de fãs em comunidades virtuais, 

quase sempre em SRS, foi a mais numerosa dentre esta dimensão. Novamente, saliento que 

esse dado não indica que esta seja a forma “correta” ou única de ser fã no Brasil. Alguns 

consumidores alegam interagir sobre o produto com amigos, mas não o fazem em 

comunidades por “falta de tempo ou de interesse em compartilhar e trocar informações com 

outros usuários”, por exemplo (MATSUZAKI, 2009, p. 104). Contudo, o fato deste ser o 

padrão mais observado nas pesquisas científicas nacionalmente indica se tratar de uma 

dinâmica eficiente e popular. Também reforça o valor da netnografia para o estudo de 

subculturas e redes sociais digitais, uma vez que essa metodologia foi usada por quase todos 

os 20 pesquisadores aqui mencionados. Vale dizer que, embora o objeto desses trabalhos 

sejam sempre os fãs e as comunidades estudadas sejam criadas e mantidas por estes, nem 

todos os seus membros são, necessariamente, consumidores ativos ou engajados (SANTOS, 

J., 2011) – o que, como mostrado a seguir, não diminui a investigação das pesquisas. 

Porém, para aqueles que são de fato fãs, as comunidades virtuais se tornam peças 

chave para o consumo porque, para estes, “sua conexão afetiva com o fandom” não se limita 

à obra ou ao artista, “fortemente perpassado pela sua relação com os outros membros da 
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comunidade.” (PINHEIRO, 2018, p. 98). Nela, são compartilhadas informações, novidades, 

traduções, conteúdos e teorias sobre o produto cultural em questão (AMARAL, 2002; 

MATSUZAKI, 2009; SELISTRE, 2005; MATTA, 2008; JUNIOR, 2010; RODRIGUES, 

2012; CURI, 2015; AZEVEDO, 2015; CIRNE, 2016; MEDEIROS, 2017; 

BOESCHENSTEIN, 2017; REZENDE, 2017; GARCIA, 2018), mas também hábitos, 

costumes, práticas e até vocabulário (MATTA, 2008; SANTOS, J., 2011; AZEVEDO, 2015; 

CIRNE, 2016; RIBEIRO, T., 2017; MEDEIROS, 2017; PINHEIRO, 2018; TAVARES, 

2018), que talvez sejam o que categoricamente diferencie esses grupos de páginas oficiais, 

havendo predileção aos primeiros. 

Os números apresentados57 são um tanto impressionantes para quem não acompanhe 

a cultura de fãs no Brasil: Medeiros (2017) registrou mais de 21 mil comentários em apenas 

um tópico sobre o filme Batman vs Superman em 709 dias; Boeschenstein (2017) apresenta 

um grupo de Facebook intitulado Beyoncé [BRASIL] que conta com mais de um milhão e 

quatrocentos mil participantes; e Ribeiro (2017) traz mais de 3 milhões de curtidas na página 

oficial voltada para o público brasileiro da série Stranger Things. 

Mesmo com excessivo número de participantes, a sensação de privacidade e 

segurança é sentida pelos membros (RODRIGUES, 2012; CIRNE, 2016; PINHEIRO, 2018), 

como no exemplo da entrevistada abaixo:  

 

No fandom eu posso expressar sobre o que sinto sobre um casal e uma série 

cheia de pessoas como eu. Posso me relacionar com pessoas do mundo 

inteiro que se sentem exatamente do mesmo jeito. Posso viver a minha 

sexualidade sem medo de ser reprimida ou ignorada e, mais que isso, 

celebrar as belezas dessa cultura tão rica. É mais do que só assistir, 

compartilhar, comentar e ficar só por isso mesmo. Eu faço parte de um 

mundo à parte, um mundo que eu gostaria que fosse real e verdadeiro na 

vida que eu vivo. [Fala de uma entrevistada]. (PINHEIRO, 2018, p. 100). 

 

Aqueles que preferem não se identificar utilizam dos códigos oferecidos pela 

plataforma em benefício próprio (nome de usuário, descrição, fotos), normalmente como 

artifício para determinar seu pertencimento no fandom (MATTA, 2008; JUNIOR, 2010; 

PINHEIRO, 2018), como a entrevistada que usa o termo “wlw” (woman who loves woman, 

mulher que ama mulher, em tradução literal) para se colocar nos fandoms lésbicos 

                                                             
57 Dados colhidos durante a pesquisa referenciada. Os números não necessariamente permanecem os mesmos 

atualmente. 
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(PINHEIRO, 2018). Simultaneamente, alguns usuários afirmam se utilizar desses recursos 

para conseguir mais seguidores (PINHEIRO, 2018). 

Com participantes predispostos a se expor e confidenciar seu íntimo, Amaral (2002), 

Selistre (2005), Tadeu Carvão Ribeiro (2017) e Pinheiro (2018), retratam esses espaços como 

locais para fazer e manter contatos e criar amizades. Não bastasse a própria configuração das 

redes serem intencionalmente oportunas para a interação entre os usuários, o fã, 

especialmente, “deseja fazer parte de um grupo e sentir-se pertencente” (RIBEIRO, 2017, p. 

72). 

Com efeito, como observa Selistre (2005, p. 82), “parece existir um espírito 

compartilhado entre os membros da comunidade e um sentimento de pertencer ao grupo, 

através de relações amistosas, íntimas e do senso comunitário”. Matta (2008), Junior (2010), 

Júlio Cézar dos Santos (2011), Azevedo (2015), Medeiros (2017) e Quiona Norberto Santos 

(2017) também descrevem um senso de coletividade, como expresso na fala de um dos fãs 

da rede analisada por Junior (2010, p. 114), dita em meio a um contratempo  

 

“Por favor, somos uma família. 

Unidos venceremos! 

Um abraço. Tenham uma boa semana.”  

 

Essa relação ultrapassa a atração pelo ídolo, e, ao mesmo tempo, influencia no 

prolongamento desse sentimento, de modo que o fandom digital permanece ativo até tempos 

depois do fim da obra (RODRIGUES, 2012; MEDEIROS, 2017). Os respondentes do 

questionário aplicado por Medeiros (2017), por exemplo, participam do fórum em questão 

há, em média, 10 anos. 

Dessa maneira, “a comunidade virtual cria também um vínculo propício para a 

celebração do estar-junto não somente virtual, mas real, na medida em que estabelece um 

contato que pode levá-los a se conhecerem pessoalmente.” (SELISTRE, 2005, p. 84). A 

interação, portanto, muitas vezes ultrapassam as telas, em encontros presenciais organizados 

na própria comunidade (AMARAL, 2002; SELISTRE, 2005; JUNIOR, 2002; CIRNE, 2016; 

BOESCHENSTEIN, 2017): 

 

A comunidade promove encontros, abertos a todos os membros do grupo, tendo o 

primeiro sido realizado em 01 de dezembro de 2012, menos de um mês após o 

início das atividades da comunidade no Facebook. Até 24 de janeiro de 2015 foram 

realizados 12 Encontros CSA, além de outros 5 eventos especiais. Os três 
seriadores entrevistados destacam os encontros como uma das partes mais 

significativas de fazer parte da comunidade. (CIRNE, 2016, p. 74-75). 
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O espírito coletivo não impede, porém, o estabelecimento de diferenças hierárquicas 

e da ideia de autoridade entre os participantes (AMARAL, 2002; MATTA, 2008; SANTOS, 

J., 2011; PORTO, 2014; BOESCHENSTEIN, 2017; RIBEIRO, 2017; REZENDE, 2017; 

MEDEIROS, 2017; PINHEIRO, 2018; TAVARES, 2018; GARCIA, 2018). Tal divisão 

permite uma certa notoriedade aos que estão posicionados no topo, o que Tadeu Carvão 

Ribeiro (2017, p. 69) denomina “hierarquia de prestígio de fã dentro da comunidade”. 

 

Informações compartilhadas por membros que possuem um bom histórico (que não 

entram em conflitos, que compartilham notícias verídicas e demonstram 

sobriedade) são geralmente confiáveis, ao contrário de informações compartilhadas 

por participantes que já espalharam falsos boatos apenas para rir das reações dos 

demais. Percebemos então uma hierarquia dentro do tópico. (MEDEIROS, 2017, 

p. 75). 

 

As comunidades são vistas ainda como lugar para a “iniciação” no fandom por 

aqueles que procuram conhecer mais sobre o material (SELISTRE, 2005; CURI, 2015; 

AZEVEDO, 2015; SANTOS, Q., 2017). 

 

Ao se depararem com um produto de uma cultura local diferente da sua que julgam 

ser atrativo e, por isso, instigue a uma investigação maior, os nativos digitais 

utilizam-se das comunidades online erigidas sob tal interesse partilhado para 

conhecer e explorar tal conteúdo. Nessas comunidades são discutidos vários 

aspectos relacionados tanto ao produto cultural quanto a seu país de origem, tais 
como o idioma, os costumes, a gastronomia, as diferenças e semelhanças culturais 

entre o país em questão e o dos membros da comunidade. (SANTOS, Q., 2017, p. 

47). 

 

Esses novos membros são, dessa maneira, posicionados na base da escala de status 

do grupo e, ainda que sejam percebidas respostas de incentivo e receptividade, também foram 

encontradas mensagens de rejeição – particularmente aos espectadores que ingressam a 

comunidade devido à exibição da série na televisão aberta, indicando baixa renda 

(AZEVEDO, 2015). 

Os mediadores e criadores, figuras hierarquicamente superiores, são responsáveis 

pelas regras e regulações, dispostas de forma clara para os demais (SANTOS, J., 2011; 

PORTO, 2014; AZEVEDO, 2015; CIRNE, 2016; BOESCHENSTEIN, 2017, MEDEIROS, 

2017; TAVARES, 2018) – mas, como lembra Porto (2014, p. 93), “as regras do espaço não 

são integralmente cumpridas por todos, tampouco os administradores conseguem vigiar e 

punir os infratores”. 
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Em um dos tópicos da comunidade Heroes Brasil há a descrição de uma série de 

regras sobre o que pode e o que não pode ser postado (auto-regulação). Alerta 

também sobre pirataria, proíbe propaganda. Normalmente os usuários que 

desrespeitam essas regras são ameaçados de banimento da comunidade [...]. 

(SANTOS, J., 2011, p. 30-31). 

 
Possui equipes de moderação (composta por 5 usuários), de administração 

(composta por 3 usuários) e de monitoria (composta por 10 usuários) que 

estabeleceram uma forte política de moderação e punem com suspensão ou 

banimento os usuários que não a respeitam ao criar clones, ofender agressivamente 

outros usuários, ou praticar atitudes irritantes como floods e spoilers em tópicos 
que não foram criados para este fim. Quando um usuário recebe uma infração, 

recebe uma certa quantidade de pontos que expiram após um período de tempo. 

Acumulando 10 pontos em infrações, o usuário é automaticamente suspenso por 1 

semana do MBB. Todas as informações relacionadas à política do site encontram-

se em um fórum específico, disponível para todos os usuários. (MEDEIROS, 2017, 

p. 106). 

 

Isso não significa, contudo, que os fandoms digitais sejam isentos de tensões 

(JUNIOR, 2010; SANTOS, J., 2011; PORTO, 2014; AZEVEDO, 2015; MEDEIROS, 2017; 

TAVARES, 2018). Para Medeiros (2017, p. 86), 46,7% do seu corpus afirmaram já ter se 

indisposto “com algum participante do tópico por causa de divergência de opiniões”. 

Azevedo (2015, p. 107) ressalta a figura dos “trolladores”: 

 

Os trolladores são indivíduos que tem como intuito atrapalhar a experiência alheia, 

seja distribuindo spoilers sobre os próximos episódios, sobre os quadrinhos, ou 

qualquer tipo de informação privilegiada sobre a série. Eles também podem entrar 

em discussões com o objetivo de fomentar a briga entre os outros. Em alguns casos, 
eles também costumam se aproveitar de grupos no Facebook para distribuir 

pornografia. 

 

Comumente, são postadas digressões que levam a discussões sobre questões sociais 

e políticas (AMARAL, 2002; RODRIGUES, 2012; MEDEIROS, 2017; TAVARES, 2018; 

SILVA, 2018), também motivadoras de brigas entre os membros (MEDEIROS, 2017; 

TAVARES, 2018). A página analisada por Silva (2018), por outro lado, que se considera de 

“militância”, trata desses temas em tom de humor, utilizando memes que os relacionam com 

o universo da franquia Pokémon. Já Selistre (2005, p. 76), observando um grupo dedicado à 

banda Rolling Stones, relata que “este espaço específico é dedicado à celebração do 

imaginário construído ao redor da banda, de suas músicas e de sua história, e não está aberto 

a outros assuntos que não sejam relativos a ela”, havendo um claro monitoramento por parte 

dos organizadores para controlar as postagens. 

Os SRS representam, também, um importante expoente da lógica de distribuição 

ilegal de conteúdo, via download ou disponibilizando links para o acesso a streamings 
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(JUNIOR, 2010; SANTOS, J., 2011; RODRIGUES, 2012; CURI, 2015; GARCIA, 2018). 

Tendo como exemplo os casos de vazamento de episódios da série Game of Thrones, Garcia 

(2018) constatou que 71% dos que responderam seu questionário tiveram acesso através do 

fandom. 

As comunidades de fandoms virtuais podem ser vistas como uma nova versão dos fã-

clubes (MATTA, 2008), existindo desde o início da internet no Brasil, antes mesmo dos SRS, 

como mostra a lista de transmissão que, quando estudada por Amaral em 2002, já possuía 

alguns anos de atividade – novamente expondo o vanguardismo dessa parcela do público. 

Em menos de duas décadas, as incontáveis comunidades de fãs no ambiente digital 

assumiram papel central no consumo de produções culturais, especialmente na cultura pop, 

não podendo mais ser ignorado pela Indústria. Membros do fandom se reúnem certos do 

contato com pessoas que integram o mesmo universo, e “esse convite à participação do 

telespectador, mais do que opção de quem produz, vem se tornando cada vez mais, condição 

sine qua non para a sobrevivência dos programas, que não podem ignorar a existência e a 

importância dessas redes sociais” (AGOSTINI apud RODRIGUES, 2012). 

 

c) Páginas de fãs 

 

Além dos SRS, os fandoms costumam recorrer a “páginas especializadas” em busca 

de informações e conteúdo. “Responsáveis por abastecer os fãs com todas as informações 

relativas” aos textos idolatrados, esses sites “se tornam a base de discussões e atualizações 

para muitos que acompanham as narrativas e veem estas comunidades como fontes 

confiáveis” (FLORITO, 2014, p. 122-123). Em muitos casos, é “a partir deles que as 

interações entre os fãs começaram a se centralizar e ganharam espaços organizados para 

produzir, consumir e ressignificar” o conteúdo nacionalmente (VIEIRA, 2015, p. 83). Os 

sites em questão, assim como blogs e revistas que tem a mesma funcionalidade, são criados 

e mantidos por fãs, podendo ou não (a depender principalmente dos seus números de acesso 

e da sua influência na comunidade) possuir relação com a empresa responsável pelo produto 

discutido. 

Seis pesquisas utilizam dessas produções como amostra: Bandeira (2009, p. 97) 

estuda o site LostBrasil, autointitulado, com mais 174 mil usuários registrados, “o maior 

portal sobre Lost [série de TV norte-americana] da América Latina”; Florito (2014), levanta 
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11 blogs brasileiros sobre séries 58; Vieira (2015), descreve o funcionamento das páginas 

Doctor Who Brasil e Universo Who, voltados para a longínqua série britânica Doctor Who; 

Oliveira (2016) tem como objeto o Potterish, site brasileiro dedicado à franquia britânica 

Harry Potter e reconhecido internacionalmente; Murta (2016) faz uma netnografia na página 

Game of Thrones BR para analisar o conteúdo e a recepção do podcast produzido pelo portal; 

e Bruno da Costa Ribeiro (2017), em seu trabalho sobre o fandom de Elvis Presley, traz as e-

zines Let’s Be Friends, gaúcha, e Elvis Triunfal, paulista. 

Florito (2014), Vieira (2015), Murta (2016) e Bruno da Costa Ribeiro (2017) 

interpretam os fansites como importantes pontes entre fã brasileiro e texto, servindo “como 

um ponto de referência e encontro, um nó da rede, para brasileiros e espectadores de língua 

portuguesa que queriam saber mais” sobre a obra, a estrela ou o universo que se inserem 

(MURTA, 2016, p. 55). 

 

Podemos perceber, portanto, o quão relevante é o trabalho desenvolvido por esses 

mediadores que intermediam a conexão entre a produção da narrativa e suas 

estratégias de divulgação e unem o público em torno de um centro especializado 

que mantém e produz novos olhares e significados para a trama. Além de serem 

fortes propagadores de informações e publicidade, os mediadores se tornam 

poderosos agentes capazes de influenciar, agrupar e atrair um público que cada dia 

participa mais ativamente destes espaços. (FLORITO, 2014, p. 129). 

 

Por essa capacidade de agrupar públicos, tornam-se também favoráveis para a 

divulgação e propagação de produções de fãs (OLIVEIRA, 2016; RIBEIRO, B., 2017).  

Não parece haver um padrão de formação de equipe nessas páginas: o Potterish conta 

com mais de 60 pessoas, com tarefas e hierarquias bem definidas (OLIVEIRA, 2016), 

enquanto o Doctor Who Brasil é formado apenas por duas pessoas sem distinções 

hierárquicas evidentes (VIEIRA, 2015). Os outros objetos apresentam números entre esses 

extremos. 

As divisões apresentadas por Oliveira (2016, p. 27) são: newposter, “responsáveis por 

postar no site notícias relacionadas à série”; editores, que “escrevem para as seções fixas, 

conteúdos que não são apenas notícias, mas que serão buscados por outros fãs”; equipe de 

mídias sociais, que atua no Facebook, Twitter, Instagram e Tumblr; tradutores, que 

“traduzem os textos de entrevistas, reportagens e postagens publicados em outros países”; 

transcritores, encarregados de transcrever e traduzir áudios e vídeos; legendadores, para 

                                                             
58 São eles: Box de Séries, Cavalca Blog, Série Maníacos, Ligado em Série, SpinOff, Só Seriados de TV, 

TeleSérie, Temporada de Séries, Sociedade dos Blogs de Séries, The Walking Dead Brasil e Breaking Bad 

Brasil. 
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quando a transcrição é para vídeos; e os colunistas, que “ocupam uma das funções criativas 

do site”. 

A estrutura geral dos portais, por sua vez, apresenta mais semelhanças: 

 
As estruturas desses espaços são muito características. Os sites pesquisados 

possuem a prática de dar notícias relacionadas ao universo das séries com 

postagens de reportagens sobre as narrativas, as novidades que estão por vir, 
informações sobre o elenco e artistas, entrevistas com produtores e qualquer tipo 

de notícia que diz respeito ao mundo da ficção seriada. (FLORITO, 2014, p. 53). 

 
Em linhas gerais, quando Game of Thrones está no ar, entre abril e junho de cada 

ano na chamada fall season, o portal se atualiza com postagens relacionadas aos 

últimos episódios lançados, semanalmente, além de reproduzir conteúdos feitos por 

outros fãs a partir do material visto na série. Já no hiato de Game of Thrones, o 

portal alimenta-se, além do material de temporadas passadas, do conteúdo inédito 

de História e Tradição e das notícias lançadas oficial e estrategicamente pela HBO. 

(MURTA, 2016, p. 55). 

 

Assim, imperam conteúdos informativos e divulgações, principalmente de notícias 

ou materiais divulgados anteriormente em outra língua. Bandeira (2009) e Oliveira (2016) 

também encontram espaços dedicados aos atores da obra e suas vidas pessoais e trabalhos 

paralelos – o responsável pelo Potterish, contudo, é enfático em dizer que sua equipe não 

posta rumores, fotos comprometedoras, notícias sobre relacionamentos etc. sobre eles. 

Florito (2014), Vieira (2015) e Bruno da Costa Ribeiro (2017) apontam relações entre a 

prática e o jornalismo, tendo o primeiro afirmado que os fãs “agem como verdadeiros 

repórteres, ora conseguindo produzir seu próprio conteúdo noticioso, ora colhendo 

informações de outras fontes” (FLORITO, 2014, p. 53). 

Textos opinativos, como reviews, críticas e ensaios também estão presentes no 

formato (FLORITO, 2014; VIEIRA, 2015; MURTA, 2016; OLIVEIRA, 2016). Algumas 

vezes estes podem ultrapassar a temática do produto cultural, usando-os como abertura para 

discussões maiores: 

 

Mais do que uma análise e discussão do enredo, as colunas do Potterish constituem 

um espaço de discussões sobre a sociedade no que ela é representada na história. 

Isso é observado, por exemplo, quando a coluna traz a temática da depressão, 

representada na história pelos dementadores, criaturas mágicas que sugam a 
felicidade e a esperança das pessoas. Ou ainda quando a homossexualidade de um 

personagem de destaque é discutida, quando a proibição dos livros em algumas 

cidades dos EUA é debatida, ou quando é analisado o papel das escolhas no destino 

das pessoas utilizando as semelhanças nas condições de vida da infância do herói 

e do vilão da história. (OLIVEIRA, 2016, p. 82). 
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Apesar de proximidades estruturais com conteúdos mais formais como os jornais, 

preza-se a escrita informal e pessoal, com expressões coloquiais e gírias próprias da 

linguagem oral ou virtual (FLORITO, 2014; OLIVEIRA, 2016). 

Nas pesquisas mais recentes percebe-se o estabelecimento de parceria com produtores 

oficiais, afinal, como já explorado na categoria Práticas de fãs, esses sites costumam receber 

mais acessos que a imprensa especializada – chegando a números invejáveis como 25 mil 

visitas por dia ou 1,7 milhões de pages/views por mês (FLORITO, 2014) – e, com isso, 

“conseguem construir uma rede de confiança e interação capaz de influenciar decisões e 

incentivar novos hábitos de consumo” (FLORITO, 2014, p. 70). 

 

Os mediadores têm visto uma melhora do olhar das assessorias sob o potencial dos 

blogs de séries. Segundo [entrevistada], esse movimento vem melhorando com o 

passar do tempo e alguns canais já procuram o Box de Séries para enviar material 
de divulgação, releases, datas de estreias, convidar para eventos e etc. (FLORITO, 

2014, p.105). 

 
Tendo em vista a relevante produção do portal, a equipe do Game of Thrones BR 

muitas vezes é convidada pela Time Warner, dona da HBO, para participar de ações 

exclusivas de divulgação da série. Em ocasião da vinda de atores do elenco na 

segunda temporada, em 2011, o portal recebeu, por exemplo, duas credenciais de 

acesso para a coletiva destinada também à imprensa, com direito a participação em 

uma mesa redonda e a fazer perguntas. A experiência foi relatada com detalhes no 

portal e gerou material espontâneo de divulgação no portal. (MURTA, 2016, p. 

57). 

 

No nosso caso (Brasil), a divisão que manda por aqui é a BBC Worldwide, que fica 

em Miami (EUA). Eles entraram em contato conosco pela primeira vez em 2013, 

e desde então somos parceiros. Eles têm a mesma natureza das outras empresas: 

querem entender os fãs, saber do que eles mais gostam por aqui, que produtos são 

legais de lançar, que eventos são interessantes de participar. Eles estão sempre na 

CCXP, eles trouxeram a Tardis para a Livraria Cultura, enfim. Nosso trabalho é 
apenas divulgação, pois nosso site tem alcance grande [Fala de um entrevistado]. 

(VIEIRA, 2016, p. 89). 

 

A BBC conseguiu enxergar nos fandoms um meio de conseguir alcançar os fãs e 
as mais diferentes camadas das audiências sem necessariamente precisar investir 

em estratégias onerosas de marketing em escala global. Ao fechar as parcerias com 

os grupos, que, por sinal já faziam o trabalho de divulgação da série de forma 

espontânea antes mesmo de qualquer contato da BBC, a emissora britânica deu um 

passo importante para concretizar suas estratégias à cultura da convergência e 

assim teria a possibilidade de aperfeiçoar seus produtos e oferecer algo mais 

próximo da real demanda. (VIEIRA, 2016, p. 121-122). 

 

Percebe-se que essas parcerias se estabelecem como convites ou troca de favores, não 

havendo qualquer troca financeira, e, por vezes, tem a duração de apenas alguma campanha 

especial (VIEIRA, 2015). Há também a possibilidade de “oficialização” da página, como a 
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filiação da e-zine Let’s Be Friends com a Elvis Presley Enterprises – o que leva a alguns 

processos de negociação de imagem não vistas nos demais casos. Porém, a relação entre 

fansite e produtor não é sempre amigável, já havendo casos de acusação de plágio e até 

notificações exigindo que todo site fosse retirado do ar (FLORITO, 2014). Para evitar essas 

disputas, 

 

No rodapé do Potterish, em uma tentativa de deixar clara a intenção do site, 

podemos encontrar o aviso legal “Harry Potter é propriedade de J. K. Rowling, 

Warner, Bloomsbury, Scholastic e Rocco. Este é apenas um fansite que publica 

informações para fãs. Os vídeos são propriedades dos respectivos canais”. 

(OLIVEIRA, 2016, p. 76). 

 

Os dois casos citados de lucro real (para além da sua própria manutenção) com o site 

– site Breaking Bad Brasil (FLORITO, 2014) e Doctor Who Brasil (VIEIRA, 2015) – vieram 

principalmente “com a indicação de produtos e ganho de comissão na venda, uso de 

propagandas do Google, publicidades, e venda de produtos” (FLORITO, 2014, p. 95). As 

páginas são um canal estratégico para divulgação de produtos relacionados ao objeto central 

pois 

 

Esse alimento ao consumo mantido pelo aparato mercadológico e publicitário terá 
maior eficácia nos demais fãs, se tiver o aval de outro fã, e essa pessoa, de 

preferência, tiver um status de destaque no fandom onde tem inserção. [...] O 

exemplo dos anúncios de produtos (e dos fabricantes) se mistura com o tributo ao 

ídolo e falam diretamente ao universo de significação de seu consumidor. 

(RIBEIRO, B., 2017, p. 103). 

 

Os sites usam alguns recursos para atrair ainda mais fãs, como o uso adicional de 

perfis em redes sociais digitais para estabelecer contato e interagir com o público em 

postagens de mobilização, conversação, promoções, divulgação de notícias e eventos, links 

para downloads (FLORITO, 2014; VIEIRA, 2015; OLIVEIRA, 2016) ou a produção de 

podcasts vinculados à página (FLORITO, 2014; VIEIRA, 2015; MURTA, 2016). 

A motivação deles, em geral, aparenta ser de divulgar o produto que carece de 

representação nacionalmente e conectar-se com outros fãs (FLORITO, 2014; VIEIRA, 2015; 

MURTA, 2016; RIBEIRO, B., 2017): “a gente faz para os fãs, sem pensar em lucro, apenas 

pra se divertir e promover um encontro de pessoas que gostam das mesmas coisas. Muitas 
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amizades surgem nesses eventos, e pra nós isso já é mais do que o suficiente.” [Fala de um 

entrevistado] (VIEIRA, 2015, p. 88). 

Ao mesmo tempo, há nessa prática o desejo de se impor como figura de destaque 

dentre a comunidade (FLORITO, 2014; OLIVEIRA, 2016; RIBEIRO, B., 2016): “é 

importante demonstrar seu ponto de vista e seu domínio sobre o assunto aos demais. Os 

mediadores acreditam que estão em um lugar de responsabilidade e destaque diante dos 

outros fãs, o que lhes confere poder de fala e centralização da informação” (FLORITO, 2014, 

p. 67). Ou seja, fazer parte desses seletos grupos agrega capital social e passa uma ideia de 

“autoridade” mediante o fandom. A exemplo, Florito (2014) menciona a Sociedade dos Blogs 

de Séries, que organiza os blogs já existentes sobre o assunto e, para entrar nele, é preciso 

passar por uma disputada votação, que ocorre duas vezes ao ano e permite no máximo a 

entrada de três novos membros por ocasião; Bruno da Costa Ribeiro (2017) afirma que, ao 

pontuar que seu fã-clube era o primeiro do estado a ser reconhecido pela empresa 

representante de Elvis Presley, a responsável pela e-zine demarca sua posição social no 

fandom; e Oliveira (2016) traz o reconhecimento do Potterish como um dos oito melhores 

fansites do mundo pela própria autora de Harry Potter, J.K. Rowling como um dos maiores 

orgulhos do site. 

 

d) Sites ou grupos de legenda ou scanlation 

 

As atividades relacionadas à tradução de obra foram e são fundamentais para o 

desenvolvimento dos fandoms brasileiros dessas. O relato a seguir, apesar de descrever 

apenas fansub, resume bem aspectos chaves de ambas as práticas: 

 

A atividade de um fansub possui um slogan bem bacana: “Feito de fãs para 

fãs”. É uma frase bem conhecida e tem algumas implicações, a primeira 
delas sendo a gratuidade. Quem se compromete a desenvolver uma 

atividade fansubber, seja qual for, deve fazê-la de graça. As doações devem 

partir das pessoas que se sentem confortáveis em contribuir com o seu 
trabalho de alguma forma e essa contribuição DEVE SER USADA para 

manter e melhorar a infra-estrutura do grupo, não para enriquecimento 

próprio da equipe. Outro princípio um tanto implícito mas que eu gosto de 

ressaltar é que a gratuidade não deve ser desculpa para trabalho mal feito. 
Faça o trabalho, faça-o de graça e faça-o da melhor maneira possível, 

SEMPRE. Quem não concorda com isso, que não faça existem outras 

formas de ajudar que não envolvem tanto comprometimento. Uma terceira 
prática que gosto muito é a de não se meter nos assuntos de outros grupos. 

Darei a minha opinião sobre um grupo ou outro só se me perguntarem, mas 

não ficarei “semeando o mal” [Fala de um entrevistado]. (URBANO, 2013, 

p. 119). 
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Assim, fica claro que a legendagem e o scanlation no Brasil são atividades de fãs 

altamente organizadas e, de certo modo, protocoladas – o que é possível graças a um esforço 

de padronização construído ao longo dos anos. Por exemplo: 

 
O grupo NERDS: Nerds Eager to Rock Doing Subtitles lançou o Guia da 

Legendação – Tradução e Sincronia, dando orientações técnicas sobre como 

traduzir termos, como grafar palavras em português e o limite de caracteres por 

linha de cada legenda e um curso rápido de Subtitle Workshop, software utilizado 

para a sincronia das legendas. (MENDONÇA, 2014, p. 31). 

 

Além de padrões técnicos, há condutas, ou regras “extraoficiais”, que determinam a 

atuação desses grupos. Assim como diz o entrevistado, a prática deve ser voluntária, gratuita 

e sem qualquer lucro pessoal (CARLOS, 2011; URBANO, 2013; MENDONÇA, 2014); 

conteúdos que apresentem teor sexual são sinalizados (HIRATA, 2012); e, uma vez que um 

grupo seleciona um título para traduzir, há uma relação de exclusividade e nenhum outro 

grupo deve traduzi-lo (CARLOS, 2011; MENDONÇA, 2014), sendo necessário dar créditos 

a ele caso haja utilização de sua produção (CARLOS, 2011) – “a não ser em casos de 

abdicação da própria equipe responsável pelo direito de legendar aquela série ou em caso de 

pedir auxílio para um outro grupo” (MENDONÇA, 2014, p. 88). A organização de legendas 

e scanlations em sites agregadores (HIRATA, 2012; URBANO, 2013; MENDONÇA, 2014) 

também auxiliam nessa padronização. 

A tradução de conteúdos surge ainda antes da internet, como consequência ao difícil 

acesso a animes (MENDONÇA, 2014). No fim da década de 1990 ganha estrutura mais 

próxima à que conhecemos hoje (CARLOS, 2011; HIRATA, 2012; MENDONÇA, 2014), 

antecipando filmes e séries que demoravam bastante para serem exibidos no Brasil – isto é, 

se fossem exibidos. Mas é só nos anos 2000, com séries como Heroes e Lost (MENDONÇA, 

2014) e devido à popularização da banda larga (CARLOS, 2011; HIRATA, 2012; 

MENDONÇA, 2014), que o formato é popularizado. 

Atualmente são atividades inteiramente digitais (CARLOS, 2011; HIRATA, 2012), 

produzidas de traduções ou retraduções a partir da língua inglesa ou espanhola – mesmo no 

caso de produtos de origem japonesa (CARLOS, 2011; HIRATA, 2012; URBANO, 2013; 

MENDONÇA, 2014). Isso implica que há a apropriação de tarefas feitas por fandoms de 

outros países (CARLOS, 2011; HIRATA, 2012; URBANO, 2013), caracterizando esta como 

uma prática globalizada (CARLOS, 2011; URBANO, 2013). Para Carlos (2011, p. 145), 

“falar em scanlation é falar de uma prática interligada globalmente e conjunta, na quais [sic] 
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membros de diferentes países se unem para um propósito: o compartilhamento de mangás”. 

Já a legendagem ou o fansubbing  

 

articula-se globalmente, mais do que a suposta ligação direta entre Japão (pelo 

anime ou por raw fornecido por japoneses) e Brasil (pelo fansub), há uma ligação 

entre fansubbers de diferentes nacionalidades, pois há toda uma relação em rede 

(não organizada, fluida, instável) caracterizando a prática como transnacional. 

(URBANO, 2013, p. 101). 

 

Visto que há equipes que buscam simular o modelo de produção de empresas 

profissionais (CARLOS, 2011), talvez estas sejam as práticas de fãs com a divisão de tarefas 

mais clara, dividindo-se principalmente nas seguintes funções (HIRATA, 2012; URBANO, 

2013; MENDONÇA, 2014): 

 

● Hunter/ raw hunter: quem procura mangas/arquivos de vídeos originais 

● Scan: quem faz o scan 

● Tradutor 

● Editor (para scanlation) 

● Revisor 

● Timer (para sincronizar as legendas de arquivos de vídeo) 

● Revisor geral ou quality checker ou proofreader (para scanlation) 

● Tupesteer: determina a tipografia da legenda (para legendas) 

● Karaoke maker: traduz a música de abertura do anime e faz uma espécie de 

“karaokê”, “que é a transliteração da língua japonesa para o nosso alfabeto 

grafando as palavras da música da forma como ela deve ser pronunciada e, 

ao mesmo tempo, sincronizada com o tempo da música” (MENDONÇA, 

2014, p. 31) 

● Quality checker: responsável pelo controle de qualidade. 

Os grupos encontrados vão de 30 a apenas 1 pessoa, com uma média aproximada de 

10 (CARLOS, 2011; URBANO, 2013). Mesmo com uma equipe grande e bem dividida 

entre ações, ainda é uma atividade que demanda algumas horas de produção59: 

 

                                                             
59 Existe uma disputa entre grupos e fãs sobre priorizar a velocidade de disponibilização da legenda ou a 

qualidade da mesma (URBANO, 2013), porém, a partir da leitura das pesquisas, a valorização da qualidade 

aparenta ser mais valorizada. 
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Segundo o Grupo United 4ever (s.d), o tempo para a tradução e sincronia de um 

filme de duas horas, a partir de uma legenda em inglês, é de 12 horas, sem a 

legenda, ou seja, com a tradução direta do arquivo de vídeo o tempo é de 16 horas; 

já um episódio de uma série com 40 minutos leva 7 horas para tradução e sincronia 

a partir da legenda matriz e 10 horas direto do áudio. (MENDONÇA, 2014, p. 30). 

 

Existe uma disputa entre grupos e fãs sobre priorizar a velocidade de disponibilização 

ou a qualidade (URBANO, 2013), porém, a partir da leitura das pesquisas, a qualidade 

aparenta ser mais valorizada – resultando em traduções por vezes melhores que as oficiais 

(HIRATA, 2012; URBANO, 2013; MENDONÇA, 2014). Por serem fãs das próprias obras 

que traduzem, já que “a maioria dos títulos é escolhida pelos membros pelo critério de gosto 

pessoal” (CARLOS, 2011, p. 148), os legendadores e scanlators demonstram um cuidado 

especial com a obra, por vezes até adaptando a versão original ao inserir elementos familiares 

ao público brasileiro (HIRATA, 2012; URBANO, 2013) – como quando um scanlator 

menciona a artista nacional Dercy Gonçalves para descrever o visual de uma personagem 

feminina (HIRATA, 2012). 

Hirata (2012), Urbano (2013) e Mendonça (2014) observam que é preferível que o 

tradutor possua previamente um conhecimento sobre o país que produz a obra, de modo a 

fazer “traduções que se imaginam mais verossímeis e próximas do significado da sentença 

original” (URBANO, 2013, p. 132) – considerando que “essa adaptação vai além da questão 

do idioma e torna-se uma adaptação cultural” (MENDONÇA, 2014, p. 94). Paradoxalmente, 

ser fluente na língua original não parece ser um pré-requisito, visto que Carlos (2011), 

Urbano (2013) e Mendonça (2014) trazem o aprendizado de um novo idioma como um dos 

principais objetivos desses fãs: “através da tradução muitos declararam encontrar um espaço 

de treinamento e experiência para adquirir fluência em uma segunda língua, a qual no caso 

brasileiro, se aplica principalmente ao inglês e espanhol” (CARLOS, 2011, p. 153). 

Urbano (2013, p. 103-102) percebe uma especificação nas traduções de produtos de 

origem japonesa, que ela descreve como tendo “um caráter bastante artesanal, um tipo de 

legenda especial que diferenciam assim as legendas aplicadas por outros fãs, por exemplo, 

no universo do legenders das séries americanas”. Menciona, ainda, uma diferenciação e entre 

os legendadores brasileiros e de outros países, sendo os daqui pertencentes a equipes 

menores, que lidam com mais problemas de conexão e instabilidade da rede e possuem 

relações mais conflituosas entre si (que podem ser causadas pela ideia de concorrência por 

capital social, como explicitado na categoria Práticas de fãs). Esses desafios, segundo a 

pesquisadora, podem prejudicar a qualidade final da produção de fãs (URBANO, 2013). 
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Há um consenso entre os autores de que se trata de práticas ilegais, tendo os sites 

LostBrasil e o agregador de legendas Legendas.tv já sendo fechados pela Associação de 

Defesa da Propriedade Intelectual (ADEPI) e a Associação Antipirataria Cinema e Música 

(APCM), respectivamente (MENDONÇA, 2014). Segundo esta última, 

 

A confecção de legendas e sua disponibilização para download constitui violação 
de direitos autorais e, como tal, deve ser reprimida, o mesmo ocorrendo com a 

dublagem. O Brasil possui comunidades destinadas à tradução e à confecção de 

legendas para obras originalmente em língua inglesa, atividade que, 

independentemente da obtenção de lucro, viola direitos autorais. (APCM apud 

MENDONÇA, 2014, p. 42-43). 

 

Porém alguns dos fansubbers e scanlators discordam, demonstrando 

desconhecimento sobre as leis e até sobre o que viria a ser pirataria, como ilustram falas de 

alguns entrevistados: “pirataria não é, pois a definição de pirataria é vender algo de maneira 

ilegal” (CARLOS, 2011, p. 157); “a prática de fansubbing é um compartilhamento de cultura. 

Se não é cobrado um valor por aquilo, não é pirataria” (URBANO, 2013, p. 116). 

Aqueles que sabem que estão cometendo irregularidades, justificam-se como solução 

para a demora da chegada desses produtos de maneira oficial no Brasil, ainda insinuando 

potencial contribuição para as empresas responsáveis:  

 

O que mantém os scans hoje em dia, é a vontade de acompanhar a história em 

tempo real, é muito ruim esperar dois 3 anos pra ter algo lançado aqui, e quando é 

lançado, geralmente não é algo que você tá esperando, os scanlators acabam sendo 
um termômetro pro mercado, mesmo sendo ilegal hoje em dia qualquer editora tem 

acesso a esse material, e pode saber quantas pessoas baixam um capítulo de 

determinado mangá, assim sendo podem estimar em tempo real se vale ou não 

investir logo na série e trazer ela pra cá. [Fala de um entrevistado]. (CARLOS, 

2011, p. 157). 

 

Corroborando com estas afirmações, Urbano (2013) e Hirata (2012) afirmam que 

quando o mangá ou anime é licenciado no Brasil os grupos deixam de fazer sua tradução 

amadora – a menos que a versão oficial seja alterada ou censurada. 

Em resposta a essas atividades, as produções tem chegado cada vez mais rápido no 

Brasil: Mendonça (2014) lembra que a primeira temporada de Lost teve sua estreia em 22 de 

setembro de 2004 nos Estados Unidos e só chegou ao Brasil em 07 de março de 2005, 

enquanto na sexta temporada a diferença foi de apenas sete dias, do dia 02 de fevereiro de 

2010 nos Estados Unidos para o dia 09 de fevereiro no Brasil. Séries como Game of Thrones 

e True Blood já estreiam o episódio simultaneamente nos Estados Unidos e aqui. 
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e) Fanfictions ou sites de fanfiction 

 

Para grande surpresa, só houve uma pesquisa na categoria sobre fanfictions, que, 

contraditoriamente, parece ser a apropriação artística de fãs mais popular no país. Em 

verdade, existem ainda muitas outras pesquisas bastante ricas sobre o tema, contudo foram, 

em sua maioria, desenvolvidas em PPGs de Educação ou Letras e Linguagem, não se 

inserindo no nosso escopo. Por sorte, a única representante aqui faz uma descrição muito 

detalhada do Nyah! Fanfiction, o maior e mais popular site de fanfictions totalmente 

brasileiro, que espelha e espelhou outros sites parecidos e agrupa um enorme número de 

leitores, autores e histórias (SANTOS, André Luís dos, 2018). 

O site foi criado em 2005, feito por e para brasileiros, levando em conta todas as 

adversidades enfrentadas pelo consumidor local, que vai desde a preocupação em entregar 

fanfictions através de conexões de redes lentas e instáveis até a adaptação de softwares: 

 

Os recursos são mais precários, os softwares precisam de traduções (quando apenas 

disponíveis em inglês) e muitas vezes carecem de suporte para os acentos, 

diacríticos e outros símbolos gráficos usados na Língua Portuguesa. Ferramentas 

como a Usenet e as Mailing Lists tiveram pouca ou nenhuma popularidade no país, 

de forma que os comportamentos herdados dessas ferramentas (na linguagem, 
abreviações, formatação, entre outros) são puramente estrangeiros. (SANTOS, 

André Luís dos, 2018, p. 44). 

 

Seguindo as tendências observadas até aqui, os recursos disponibilizados são 

gratuitos, inclusive as aulas de roteiro, gramática e ortografia oferecidas para aprimorar e 

estimular a produção por parte dos usuários (SANTOS, André Luís dos, 2018). 

As fanfictions são publicadas no formato de folhetim – um capítulo por vez – e 

estruturadas no “sistema multi-fandom”, ou seja, as obras são organizadas “de acordo com o 

objeto de mídia que as inspirou” (SANTOS, André Luís dos, 2018, p. 44) e divididas por 

categorias, títulos e gênero. O autor evidencia duas seções que considera interessantes: a de 

originais, para obras que não são atreladas a um fandom, e a categoria “Nyah!” para as que 

utilizam o próprio site como objeto da narrativa. Existem também as “fanfics +18”, que 

possuem conteúdo sensível ou de apelo sexual e não são consideradas apropriadas para 

menores de idade. Para acessá-las, o leitor deve ser cadastrado na plataforma e ativado uma 

configuração específica. Esse cuidado é significativo pois a plataforma tem como público 

alvo crianças e adolescentes (SANTOS, André Luís dos, 2018). 
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As demais regras também são explicitadas de forma clara, construídas visando um 

ambiente interativo, saudável e que respeite, dentro do possível, os direitos autorais: 

 
Os motivos mais comuns de denúncia são: preenchimento incorreto dos dados da 

história; classificação indicativa inadequada para o conteúdo; histórias que tratam 

de temas proibidos, segundo normas do site (como pedofilia); capítulos que se 

restringem a notas do autor, ou que anunciam produtos ou outros sites; capas com 

imagens explícitas e o plágio, que pode ser a publicação de história de outro autor 

usando sua conta, se passando por autor da obra. [...] O autor deve concordar com 

as regras para iniciar o processo de publicação, caso contrário, o sistema não o 

deixará continuar. Com isso, [o responsável pelo site] tenta evitar que autores 

infratores venham a argumentar que desconhecem as regras do Nyah! Fanfiction. 

Entretanto, como já analisamos, algumas infrações não são punidas e a moderação 

simplesmente resolve o problema e notifica o autor, principalmente se for um 

membro novo, para não repetir seu erro. Todavia, desrespeitos fragrantes às regras 
e conteúdo ilegal são rapidamente punidos com o banimento do site, embora o 

usuário ainda tenha acesso ao mesmo, como visitante, para ler histórias. (SANTOS, 

André Luís dos, 2018, p. 60 e 64). 

 

O interesse em visibilidade e prestígio é, mais uma vez mencionado: há um sistema 

de classificação de “status” da fanfiction através do número de “recomendações” (SANTOS, 

André Noro dos, 2017, p. 57) e uma lista com os “melhores leitores da semana”, composta 

pelos usuários com maior número de comentários marcados como “melhor do capítulo” nos 

últimos dias (SANTOS, André Noro dos, 2017, p. 47).  

Os fãs utilizam também um grupo na rede social digital Facebook, plataforma que 

oferece diferentes possibilidades que complementam a interação desta comunidade. Ao 

contrário da maior parte do site Nyah! Fanfiction, o grupo de Facebook é fechado, isto é, só 

é possível visualizar e publicar as postagens mediante a aceitação de um moderador. Reforça-

se, portanto, o valor dado à segurança e privacidade: no site, é possível criar um perfil com 

informações inventadas; já a rede social preza por informações reais, principalmente o nome. 

A função do grupo é promover debates, divulgar as fanfictions publicadas no site, 

oferecer a troca de recomendações e possibilitar parcerias: 

 

Os usuários do grupo também podem pedir contribuições para escrever, publicar, 

revisar suas obras e para criar capas, pois sempre há outros dispostos a colaborar. 
Alguns integrantes com habilidades específicas – manipulação de imagens, revisão 

textual entre outras –, formam grupos paralelos que oferecem seus serviços, 

geralmente em troca de reconhecimento e divulgação dos serviços, o que angaria 

status ao grupo. Formam-se também grupos dedicados à produção de capas, 

revisores independentes, chamados beta readers, coautores em busca de novos 

enredos e críticos literários amadores. (SANTOS, André Luís dos, 2018, p. 67). 

 

No quarto e último capítulo, o autor faz uma análise de 5 peças literárias, pré-

selecionadas por ele, baseadas no universo da franquia Harry Potter que foram publicadas no 
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site. Duas dessas foram consideradas impróprias para menores, uma era do gênero de 

“aventura” e todas as cinco tinham elementos de uma narrativa de romance, que parece ser o 

tipo mais popular dentre os leitores brasileiros. Consequentemente, é notável o interesse 

especial a histórias que tragam ships – sejam eles canônicos ou não. Há autores que se 

aventuram a criar diversos elementos não presentes na obra original, incluindo novos 

personagens. Por outro lado, alguns comentários trazidos pelo autor demonstram que 

preservar a “autenticidade” e a “essência” dos personagens e da história são, também, 

bastante apreciados pelo público (SANTOS, André Luís dos, 2018, p. 114). As opiniões e 

avaliações sobre a história estão disponíveis e são encorajadas pela equipe do Nyah!. 

Os autores das fanfics tem preferência pelo uso de pseudônimos, entretanto não se 

incomodam em abordar em suas narrativas questões político-ideológicas que refletem suas 

crenças pessoais (SANTOS, André Luís dos, 2018). 

 

f) Eventos e encontros 

 

Por meio do movimento de corpos encarnados e semantizados, os fãs da cultura 

pop produzem sentidos e criam, nas espacialidades efêmeras dos eventos de animê, 

microterritórios relacionais que lugarizam os espaços e estetizam o cotidiano, por 

meio de sua presença sensível, sua aparência, seus imaginários e modos de ser. Em 

sua relação de integralidade com os outros e com os espaços, vivem interações e 
produzem performances, comportamentos restaurados porém únicos em seu 

contexto e execução, que reúnem aspectos da encenação, da brincadeira e do jogo. 

(TRAVANCAS, 2017, p. 112) 

 

Os eventos de fãs são, atualmente, uma das principais experiências offline de um 

fandom. Dentre as cinco pesquisas nessa categoria, quatro falam de eventos ou encontros 

originalmente voltados para animes (SAORES, 2013; TRAVANCAS, 2017; SANTOS, 

André Noro dos, 2017; SANTOS, P., 2018) e um dedicado à franquia Star Wars (SILVEIRA, 

2010). Os primeiros surgem antes, como uma evolução dos animencontros (reuniões 

presenciais entre fãs, sem estrutura ou organização prévia de atividades em conjunto), e 

rapidamente se popularizaram, acontecendo em diversas cidades e já se tornando tradição 

dentre a cultura otaku brasileira – repercutindo até na agenda cultural e no turismo das 

cidades (SANTOS, André Noro dos, 2017). Já os eventos geek dedicados a produtos culturais 

ocidentais – especialmente hollywoodianos – são fenômenos mais recentes e se inspiram na 

organização e estruturação daqueles: 

 

Tais convenções [voltadas para a cultura geek ocidental] seguem a mesma fórmula 

das de animê: palco principal com concursos e shows, vários dos mesmos estandes 
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e mesmas atrações dos eventos de animê, como jogos, combate medieval, cosplays. 

Assim, os eventos geeks oferecem uma experiência bastante parecida com aquela 

vivida pelos frequentadores nos eventos de animê, incluindo até a heterogeneidade 

das tribos presentes. (TRAVANCAS, 2017, p. 87). 

 

Os eventos brasileiros têm as mesmas características: geralmente feitos em grandes 

espaços, como escolas ou universidades, contam com diversos estandes de lojas 

que vendem qualquer produto relacionado à cultura otaku, como bonecos, 

camisetas, pôsteres, DVDs, e, obviamente, quadrinho (tanto mangás quanto 

outros). Além das lojas, há sempre salas temáticas, organizadas por donos de sites, 

fóruns ou qualquer tipo de comunidade virtual sobre temas específicos, como uma 

determinada série de animê, TV ou videogame. (SOARES, 2013, p. 41). 

 

A fórmula dos eventos consiste em quatro tipos de organização do espaço, que 

variam de acordo com sua função. Há espaços para assistir atrações, constituídos 

por auditórios, palcos e salas; espaços de consumo, que são estandes de vendas de 

produtos e barracas de alimentação; espaços para demais atrações e atividades; e 

ainda espaços livres para socialização e circulação. (TRAVANCAS, 2016, p. 53). 

 

Os eventos oferecem uma gama de atividades diversas, na busca por agradar todas as 

tribos pertencentes ao público alvo, desde competições entre os atendentes (de cosplay, 

karaokê, coreografia, games etc.) até palestras com convidados e exibições de fanarts 

(SILVEIRA, 2010; SOARES, 2013; TRAVANCAS, 2017; SANTOS, André Noro dos, 

2017; SANTOS, P., 2018): 

 

Todos esses eventos mostram um pouco do universo otaku, oferecendo um grande 

pacote de atrações: cursos de desenho (Sempre ao estilo mangá); atividades 
tradicionais japonesas, jogos do tipo Huya ou Go (jogo de tabuleiro); manufatura 

de armaduras de ferro, pintura em bonecos de chumbo; arco e flecha; cards (jogos 

de cartas); RPG’s (Role Playing Game – jogos com dados e tabuleiros); exibição e 

concursos de videogame, exibição de filmes tokusatsu, Super Sentai ou live-action 

e anime; palestras com pesquisadores, dubladores ou tradutores dos animes; 

desenhistas; exposições de desenhos, disputa de karaokê; animekês (cantam 

músicas dos animes em japonês); animequiz(respondem a conhecimentos gerais 

sobre o conteúdo da cultura pop japonesa); shows de j-rock (em sua maioria 

músicas de anime), matsuri-dance ou matsuri-odori (danças tradicionais japonesas 

modificadas, adaptadas para o anime), para-para (dança moderna japonesa) ou 

apresentações especiais, como a de artes marciais e, principalmente, apresentações 

teatrais e desfile de cosplay – as mais aguardadas e as que mais se destacam, 
oficinas de kanji, danças e apresentação de taikô. Podem ser encontradas ainda 

várias barracas com vendas e trocas de mangás, animes, games, e todos os tipos de 

objetos para colecionadores. (SANTOS, André Noro dos, 2017, p. 80). 

 

A presença de convidados, que palestram para multidões, são um dos pontos altos 

dos eventos. Inicialmente as atrações de maior destaque “eram certamente as palestras com 

dubladores brasileiros de anime, que ganhavam status de celebridade por serem os brasileiros 

mais próximos de ‘fazer parte’ dos animes”, contudo, “a diminuição dos animes na televisão 
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aberta, bem como a facilidade de encontrar animes com som original em japonês e legendas 

em português na internet, fez com que os dubladores perdessem importância como atração” 

(TRAVANCAS, 2017, p. 65). O Anime Friends, evento anual sediado em São Paulo, é 

considerado precursor por ser o primeiro a trazer artistas internacionais – além do seu 

tamanho e estrutura distinta. “Os organizadores dos eventos já sabem que o mercado está 

crescendo e tratam de trazer atrações um tanto incríveis para os fãs, como alguns músicos 

japoneses, muitos dos quais jamais viriam para o Brasil não fossem esses eventos” 

(SOARES, 2013, p. 44). 

No caso da Jedicon SP, evento explorado por Silveira (2010), foi a organização dos 

próprios fãs que possibilitou a vinda de um dos atores do universo cinematográfico Star Wars 

para o país. Segundo a pesquisadora, “o ator funciona como um totem que reúne os fãs a sua 

volta em função dos sentimentos de afeto e satisfação mobilizados por estes sujeitos em 

direção ao objeto de adoração”, e, para além da influência da indústria midiática, ela também 

atribui “a continuidade do interesse por um totem” à ação dos fãs, “uma vez que eles decidem 

investir afeto, tempo e dinheiro em determinado ídolo” (SILVEIRA, 2010, p. 148). 

Esses são reflexos de um crescimento acelerado (SOARES, 2013; TRAVANCAS, 

2017; SANTOS, P., 2018) no número de atendentes e, consequentemente, no porte dos 

eventos. Convenções e encontros gratuitos, alguns financiados pelos próprios idealizadores, 

como descrito por Silveira (2010), tornam-se esporádicos. Hoje, em sua maioria, “as entradas 

para os eventos são pagas, mas a maior parte das atividades desenvolvidas durante os 

encontros são gratuitas, permitindo um vasto leque de opções de entretenimento” (SANTOS, 

P., 2018, p. 82). Mesmo com a crítica do público, que reivindicava por uma produção “de fãs 

para fãs”, a multiplicação de eventos por ano no país passa a exigir que os fãs selecionassem 

em qual ir e, com isso, em qual deles gastar – “geralmente os de maior porte, que tinham 

atrações de maior renome, maior qualidade nas atividades competitivas devido ao maior 

número de pessoas competindo, além de mais lojas, o que permitia comprar mais material 

relativo a animês e mangás” (TRAVANCAS, 2017, p. 69). 

Se até poucos anos atrás a equipe organizadora enfrentava problemas com a falta de 

apoio empresarial, especialmente dos estúdios e produtoras internacionais (SILVEIRA, 

2010), o investimento externo nesses eventos foi rapidamente agregado. Tal fato pode ser 

justificado pela percepção desses encontros como espaço de divulgação (SILVEIRA, 2010) 

ou pelo crescimento do número de estandes de vendas (TRAVANCAS, 2017). Para 

Travancas (2017, p. 68), foi também o Anime Friends que sinalizou 
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[...] a profissionalização dos eventos de animê e um novo rumo de transformar esse 

tipo de confraternização em megaeventos comercialmente rentáveis, o que levou 

também a uma maior homogeneização das atrações em todo o país, já que os 

eventos maiores serviam como termômetro para todos os outros em termos de o 

que funcionava e o que não agradava o público. 

 

Paula Rozenberg Travancas (2017), André Noro dos Santos (2017) e Pedro Henrique 

Conceição dos Santos (2018) entendem que, como consequência do crescimento e da 

popularização, há uma tendência à “hibridização” do que é ofertado pelos até então eventos 

de anime, incorporando elementos culturais ocidentais e também brasileiros, acompanhado 

de um redirecionamento de público para englobar também o consumidor geek. Os autores 

citam, por exemplo, a variedade de cardápios no local de alimentação – antes eram oferecidos 

apenas pratos da culinária asiática (SANTOS, P., 2018); e a ida de personalidades da internet, 

como youtubers – muito criticados pelos frequentadores mais antigos (TRAVANCAS, 

2017). 

 

Essas convenções foram se tornando cada vez mais multitemáticas. Diversos outros 

produtos e atividades não relacionadas ao Japão ganhavam espaço, com áreas 

temáticas e estandes sobre Star Wars, Harry Potter e jogos de RPG, por exemplo, 

se tornando recorrentes na maioria dos grandes eventos. (TRAVANCAS, 2017, p. 

70). 

 

A expansão da internet de fato revolucionou a forma como esses eventos acontecem 

(SILVEIRA, 2010; SOARES, 2013; TRAVANCAS, 2017; SANTOS, P., 2018), no que 

Travancas (2017) chama de “crise de identidade”. Com a facilidade de acesso aos conteúdos 

exibidos nos eventos, as sessões de exposição e de exibição de animes e filmes, outrora 

populares, enfrentam baixas de comparecimento e, por vezes, deixam de existir. Outro ponto 

mencionado é que, com o envelhecimento do público inicial e surgimento de novos 

frequentadores, agora já crescidos no contexto da cultura digital, surgem novos nichos e 

novas necessidades a serem atendidos pela equipe de organização (TRAVANCAS, 2017). 

Segundo André Noro dos Santos (2017, p. 82), “a grande maioria dos participantes nesses 

eventos são jovens, mas é possível ver muitos adultos e crianças com seus familiares”. 

A despeito dos esforços, a pesquisa mais recente (SANTOS, P., 2018, p. 69) identifica 

uma significativa baixa, demonstrada pela diminuição de dias do evento: em 2015 o Anime 

Friends durou de quinta a domingo por duas semanas; já “em 2016, foram dois finais de 

semana, de sexta-feira até domingo, totalizando 6 (seis) dias de atrações; em 2017, foi 

reduzido novamente para apenas 3 (três) dias”. Contudo, as atividades comuns a esses 

encontros mantiveram-se presentes. 
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A socialização parece ser o atrativo principal para os participantes, que começam a 

interagir entre si já na fila de entrada. Um dos locais indispensáveis nesses eventos, por sinal, 

são grandes áreas coletivas, sem nenhum palco ou atração, voltado apenas para receber 

interações sociais (SILVEIRA, 2010; TRAVANCAS, 2017; SANTOS, André Noro dos, 

2017; SANTOS, P., 2018). Destaca-se a possibilidade de conhecer amigos virtuais 

(SILVEIRA, 2010; SANTOS, André Noro dos, 2017; SANTOS, P., 2018), como demonstra 

um fã que, ainda que reconheça a emoção de estar perto de um ídolo, afirma que “conhecer 

pessoalmente a galera que só falo via Orkut e e-mail, não tem preço!” (SILVEIRA, 2010, p. 

146). 

Uma forma bastante criativa e já tradicional de buscar essa troca interacional é pelo 

uso das “plaquinhas” (TRAVANCAS, 2017; SANTOS, André Noro dos, 2017; SANTOS, 

P., 2018): 

 

Devido à dificuldade de se fazer compreender em meio a dezenas de gritos 

diferentes, alguns participantes do evento começaram a escrever mensagens em 

folhas de caderno, que escreviam na hora e levantavam, de modo que pudesse ser 

vista do palco e também pelos demais membros da plateia” isso evoluiu para 

plaquinhas de lousa branca que podem ser apagadas e reescritas. Normalmente 

essas plaquinhas são convites para interação, mas também há outros tipos, como 

com (p. 107) “objetivo a autopromoção, divulgando uma rádio online, conta em 

rede social ou canal do Youtube, normalmente pertencentes ao portador, que o 

mesmo deseja que os demais acompanhem na Internet”. (TRAVANCAS, 2017, p. 

106). 

 

Todos os autores identificaram também o uso de vestes e adereços para se destacar 

ou pertencer ao ambiente, numa espécie de performatividade restrita a esses encontros 

(SILVEIRA, 2010; SOARES, 2013; TRAVANCAS, 2017; SANTOS, André Noro dos, 

2017; SANTOS, B., 2018). Isso está ligado, outra vez, ao sentimento de proteção 

proporcionado pela comunidade de fãs. Os entrevistados por André Noro dos Santos (2017) 

relatam sentir nestes eventos mais liberdade e menos preconceito por saírem caracterizados 

da forma como preferem; e Pedro Henrique Conceição dos Santos (2018, p. 97) percebe uma 

“despreocupação com as normas sociais” na escolha dos trajes. 

Talvez o ápice desse movimento seja a performance cosplay, também já tradicional 

tanto em eventos otaku quanto geeks e que se torna uma atração à parte (TRAVANCAS, 

2017; SANTOS, André Noro dos, 2017; SANTOS, P., 2018). Depois de passearem e 

posarem para fotos, os cosplayers têm a opção de participar de desfiles e competições, 

envolvendo premiações e, claro, prestígio e capital social. 
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Na cultura otaku, os cosplayers possuem prestígio por conta de suas performances 

de personagens que são queridos pelos fãs. O reconhecimento das figuras gera uma 

admiração pelo empenho empregado em se dedicar e tentar chegar a perfeição na 

construção de suas fantasias. (SANTOS, P., 2018, p. 123). 

 

Praticamente todos os eventos de animê atuais contam com competição de cosplay. 

É muito comum ver pessoas circulando fantasiadas pelos eventos, algumas das 

quais preferem não se apresentar no palco. Aparecer de cosplay praticamente 

garante que qualquer um seja alçado ao status de semicelebridade 

instantaneamente, nem que seja só até o final da convenção ou até a pessoa se 

“desmontar”. (TRAVANCAS, 2017, p. 91) 

 

Apesar da prática ser comum entre otakus no mundo todo, os cosplayers brasileiros 

possuem características únicas. Em eventos de animê, são realizados concursos de 

cosplay, divididos em três categorias: 1) cosdesfile, onde só são apresentadas as 

fantasias; 2) play tradicional, uma encenação de uma cena retirada da obra da 
personagem escolhida pelo cosplayer; e 3) play livre, na qual a passagem que é 

teatralizada pelo cosplayer não é necessariamente parte da série em questão, sendo 

essa última categoria exclusiva das competições brasileiras. (SANTOS, P., 2018, 

p. 61-62). 

 

Silveira (2010), que descreve um evento sem fins lucrativos e inteiramente feito por 

fãs, relata a satisfação pessoal da equipe de organização por poder contribuir com a 

experiência de outros membros do fandom:  

 

Duas frases que me marcaram muito, uma foi na primeira vez que a gente fez um 

evento, quando a gente era totalmente verde, e teve um cara que chegou e parou no 

meio de tudo e falou? ‘Eu to em casa!’. E depois teve um outro cara que me abraçou 

e disse: ‘Eu procurei por isso a minha vida toda!’. Tu ver a emoção das pessoas 

assim, nossa é muito legal. E o lance de ver os pais mostrando pros filhos, é muito 

legal, muito gratificante. [Fala de um entrevistado]. (SILVEIRA, 2010, p. 140). 

 

g) Meet & Greet 

 

Em sua dissertação, Lins (2017) analisa o encontro com a cantora mexicana Dulce 

María, de quem é fã, através de sua experiência ao participar de um meet & greet, que define 

como “prática de conhecer cantores e bandas em seus camarins”, que “deixou de ser 

simplesmente promocional, como parte da divulgação de um show em determinada cidade, 

por exemplo, para se tornar mais uma fonte de renda da indústria da música” (LINS, 2017, 

p. 90). O encontro, tal qual descrito, 

 

acontecia de forma mais rápida, onde os fãs que adquiriam este tipo de encontro 
costumavam aguardar em fila, de forma que não conseguissem ver o artista 

enquanto esperavam o momento em que seriam convidados pela produção para 
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trocar algumas poucas palavras com os cantores e serem oficialmente fotografados. 

(LINS, 2017, p. 16). 

 

Tinha duração de cerca de 10 a 60 segundos – tempo que, para os fãs, parecia durar 

uma eternidade – e não era permitido que o fã registrasse o evento em equipamento próprio. 

Numa procura pela explicação para o surgimento da prática, afirma que: 

 

A indústria do entretenimento, em especial a da música pop mainstream, é afetada 

comercialmente por várias chaves, principalmente às que se referem ao modo de 
consumo. Músicas que não são mais adquiridas fisicamente, shows sendo 

realizados em países antes inexplorados etc. Diante de um cenário tão nebuloso, 

artistas, gravadoras e produtoras partiram em busca de novos modelos de negócios 

e encontraram na experiência afetiva uma interessante fonte de renda. (LINS, 2017, 

p. 105). 

 

A cantora em questão fez parte do grupo teen RBD, que tinha no Brasil um de seus 

públicos mais lucrativos. Por isso, ela e seus ex-colegas de banda fizeram e fazem turnês por 

diversas cidades do Brasil, disponibilizando ingressos que vão de “almoço” na presença do 

ídolo à “convivência” (próximo do meet & greet mas com a possibilidade de permanecer na 

sala com o ídolo enquanto ele atende outros fãs e posteriormente participar de uma roda de 

conversa), nos valores de R$ 150,00 a R$ 1.300,00. 

O autor entende se tratar de um “merchandising experiencial” (venda de experiência) 

(LINS, 2017, p. 111), efetivado pela “venda de presença” do ídolo, possível porque “o 

mercado do entretenimento costuma romantizar o encontro com determinados artistas, 

transformando a situação em algo ‘fora da curva’, exclusivo, único na vida” (LINS, 2017, p. 

79). Talvez por isso tenha sido relatado muitos choros de emoção e a necessidade de ter o 

momento do encontro fotografado. Tal exclusividade certamente tem seu preço: em um dos 

eventos, a autora estima uma arrecadação de R$ 106.800,00 apenas com o encontro, que 

contou com a presença de 89 fãs. Os valores variam “de acordo com o artista, a cidade em 

que acontece o evento e a ‘qualidade’ (leia-se: tempo junto ao – e não necessariamente com 

o – artista) do encontro” (LINS, 2017, p. 16). 

Os fãs brasileiros reclamam da cobrança excessiva pelos meet & greets, contudo, o 

encontro pago “passou a ser visto como algo destrutivo, mas sem inicialmente afetar a 

imagem dos artistas nesse contexto – a grande ‘culpada’ era a produtora” (LINS, 2017, p. 

87). Dentre os compradores do pacote, destacam-se jovens e crianças, alguns deles que 

viajam para poder ver seu ídolo de perto: 
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Uma característica, no entanto, era muito clara: aquele evento era uma verdadeira 

peregrinação. Não estavam ali apenas residentes na capital paulistana. Fãs de 

Salvador, Florianópolis, Curitiba, Recife, Belém e tantas outras cidades tinham 

viajado para participar daquele momento de contemplação. (LINS, 2017, p. 96). 

 

Conservando o padrão de relacionar fandoms com capital social, Lins (2017) narra 

uma certa competição por status entre os participantes, ancorada na atenção recebida pela 

artista. Os fãs disputam pelo lugar mais próximo à cantora, pela melhor história contada nos 

poucos segundos de iteração ou o melhor presente entregue. Ele particulariza a figura de uma 

fã que assume, pronta e espontaneamente, a posição de líder do grupo e tenta fazer acordos 

com outros fãs ao mencionar uma interação anterior com o ídolo. 

Inevitavelmente, episódios de histeria não são incomuns nesses ambientes, podendo 

pôr em risco a segurança dos presentes (o autor lembra do episódio de um pocket show da 

banda RBD no estacionamento de um supermercado em São Paulo, em que o público excedeu 

as expectativas da equipe de organização e, num momento de euforia, 40 pessoas foram 

feridas e 3 mortas – entre elas duas crianças de 11 e 13 anos). 

 

3.1.3 Dimensão III: País de origem do produto cultural 

 

A terceira dimensão tem como enfoque os países e culturas que originaram as obras 

e os artistas idolatrados. O objetivo desta divisão foi identificar como os brasileiros se 

apropriam de culturas distintas à nossa, contudo, poucos pesquisadores demonstraram a 

preocupação em explorar essa questão. Ainda que inferiores ao esperado, acredito que os 

resultados expostos a seguir sejam pertinentes ao propósito desta pesquisa. 

 

CATEGORIA 
NÚMERO DE 

PESQUISAS 

FREQUÊNCIA 

(aprox.) 
PESQUISAS 

Estados Unidos 21 53,8% 

MESSA, 2006; BANDEIRA, 2009; 

MATSUZAKI, 2009; SILVEIRA, 2010; 

SANTOS, J., 2011; RODRIGUES, 2012; 

FLORITO, 2014; MENDONÇA, 2014; 

PORTO, 2014; CURI, 2015; AZEVEDO, 2015; 

CIRNE, 2016; MURTA, 2016; RIBEIRO, B., 

2017; MEDEIROS, 2017; REZENDE, 2017; 

BOESCHENSTEIN, 2017; RIBEIRO, T., 2017; 

GARCIA, 2018; MONMA, 2018; TAVARES, 

2018 

Japão 9 23% 

JUNIOR, 2010; CARLOS, 2011; HIRATA, 

2012; SOARES, 2013; URBANO, 2013; 

SANTOS, André Noro dos, 2017; 
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TRAVANCAS, 2017; SANTOS, P., 2018; 

SILVA, 2018 

Coréia do Sul 1 2,5%  SANTOS, Q., 2017 

Outros 8 20,5% 

AMARAL, 2002; SELISTRE, 2005; MATTA, 

2008; VIEIRA, 2015; OLIVEIRA, 2016; LINS, 

2017; PINHEIRO, 2018; SANTOS, André Luís 
dos, 2018 

Tabela 4: Dimensão III -País de origem do produto cultural 

 

a) Estados Unidos 

 

A maioria das pesquisas enquadradas nesta categoria não trazem contribuições 

significativas relativas à influência do estilo de vida dos EUA nesses consumidores, muitas 

vezes sequer associando o objeto à cultura estadunidense. Não ponho isso como crítica aos 

trabalhos, visto que essa interpretação não faz parte dos objetivos deles; e sim como 

esclarecimento para os nomes que estão listados na tabela anterior, mas não aparecerão neste 

texto descritivo. Em contrapartida, este tema é central à análise de Curi (2015) em sua tese 

“À margem da convergência: hábitos de consumo de fãs brasileiros de séries de TV 

estadunidenses”, que, por isso, é o autor mais mencionado aqui. 

Messa (2006), Bruno da Costa Ribeiro (2017) e Tadeu Carvão Ribeiro (2017) 

identificam que os consumidores demonstram certa familiaridade com costumes, tradições, 

ícones e até marcas locais. Júlio Cezar Colbeich dos Santos (2011) afirma que o público 

envolvido com essas obras tem facilidade em aprender e desenvolver o inglês através do 

consumo. Silveira (2010, p. 148), fala como o seu objeto, a franquia Star Wars, “passou a 

fazer parte da cultura”, sendo, inclusive, o gosto pela obra passado entre gerações. Já as fãs 

entrevistadas por Messa (2006) demonstraram desejo por viver a vida luxuosa e consumista 

das personagens da série que assistiam. Esse entendimento pode resultar no estabelecimento 

de paralelos entre os estilos de vida de lá e daqui (MESSA, 2006; CURI, 2015; RIBEIRO, 

T., 2017), visto que, consumindo os produtos culturais dos EUA, diga-se o país com a maior 

e mais forte Indústria Cultural do mundo, “os espectadores brasileiros perdem informações 

contextuais que poderiam influenciar na espectatorialidade, mas agregam uma série de outras 

ao contexto nacional, criando referências e sentidos que não eram previstos pelos produtores 

dos conteúdos” (CURI, 2015, p. 222). 

 

Por muito tempo, o imaginário da cultura norte-americana era inserido nas séries 

produzidas no país e o consumo recorrente dessas produções acabou por incorporar 
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à rotina de muitos brasileiros parte desse imaginário, desde os produtos inseridos 

pelos anunciantes, até as músicas, roupas da moda e outros elementos culturais que 

chegavam não apenas pela TV, mas pelo cinema. (CURI, 2015, p. 90). 

 

No entanto, as diferenças culturais não são ignoradas, gerando comparações e, 

segundo alguns autores, dificuldade por parte dos fãs em conseguir se identificar com o estilo 

de vida das obras (MESSA, 2006; RODRIGUES, 2012; MONMA, 2018): 

 

[...] As questões raciais nos Estados Unidos e no Brasil são bastante distintas. [...] 
Nos EUA, os negros foram obrigados não só a ter uma consciência em relação a 

questão racial, mas a edificar estruturas para que pudessem fazer com que para as 

décadas posteriores existisse uma independência da sociedade como um todo [...] 

Nos EUA a percepção com relação ao fator cor, raça é distinta. Beyoncé pode ter 

a pele clara, mas ela ainda é negra. Para a mídia, o que aconteceu é que houve um 

foco. Um investimento maior na figura da Beyoncé. [Fala da entrevistada] 

(MONMA, 2018, p. 137-138). 

  

Outro exemplo: os fãs brasileiros de Heroes, carentes por representação na série, que 

contava com personagens de outros países além dos EUA, criaram seu próprio fanfilm de 

quase três minutos, lançado em 2008, narrando sobre um brasileiro que, assim como os 

protagonistas da série, tinha superpoderes (CURI, 2015). 

Quatorze pesquisas (MESSA, 2006; BANDEIRA, 2009; MATSUZAKI, 2009; 

SANTOS, J., 2011; RODRIGUES, 2012; FLORITO, 2014; MENDONÇA, 2014; PORTO, 

2014; CURI, 2015; CIRNE, 2016; REZENDE, 2017; RIBEIRO, T., 2017; GARCIA, 2018; 

TAVARES, 2018) abordam os espectadores de séries televisivas. Sabe-se que os Estados 

Unidos sempre foram vanguarda na produção fictícia para televisão, justificado pelo tipo de 

conteúdo e pelo desenvolvimento tecnológico. Assim, com cinema e, principalmente TV 

“cuja missão era também criar um imaginário nacional forte capaz de ligar os estados e 

propagar a cultura americana de costa a costa, os americanos cresceram e se desenvolveram 

em torno de uma cultura pop que é pop no mundo todo” (CURI, 2015, p. 90). No Brasil, 

seriados americanos fazem parte da programação desde seus primórdios, com os chamados 

“enlatados” – programas comprados a preços baixos e com fortes traços culturais americanos 

(CIRNE, 2016). Essa presença levou o público nacional, principalmente de classes mais altas, 

a demandar conteúdos no padrão que já estavam acostumados, isto é, séries e filmes 

hollywoodianos: 

 

A produção televisiva brasileira se fortaleceu, nos anos 80, com o aparecimento 

dos produtores independentes e das redes SBT e Manchete, que almejavam, 
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respectivamente, as classes mais baixas e mais altas. Entretanto, entre as classes 

mais altas, persiste uma demanda por programação importada. Uma simples 

observação da programação de TV brasileira sugere que alguns dos programas 

mais apreciados – depois das telenovelas, é claro – são aquelas não produzidos 

nacionalmente: filmes de longa-metragem e seriados de ação. Não é por mera 

coincidência que são exatamente esses os tipos de programa em que a indústria 

cinematográfica americana se especializou, e que constituem o grosso da 

importação da televisão brasileira. (DUARTE apud CURI, 2015, p. 89). 

 

Pelo número de pesquisas focadas em séries, percebe-se que os programas norte-

americanos ainda ocupam boa parcela da grade televisiva brasileira – e exercem forte 

influência sobre a outra parte. Para Curi (2015), 64% dos consumidores brasileiros de séries 

americanas respondentes afirmam nunca ou quase nunca assistir novelas ou seriados 

nacionais e 77,3% afirmam que não estão satisfeitos com a produção de novelas e seriados 

brasileiros. O autor conclui que “a TV brasileira, depois de décadas, atingiu um padrão de 

qualidade, mas isso não quer dizer que esse padrão agrade o público, principalmente um 

público que foi formado assistindo a narrativas com outros ritmos e outras formas de 

envolvimento” (CURI, 2015, p. 232). 

Porém, a parcela de programas americanos tampouco agrada todo seu público. 

Azevedo (2015) e Curi (2015) descrevem produções que tem o acesso a alguns conteúdos 

complementares à obra principal (“paratextos”, comuns aos produtos inseridos da lógica da 

cultura de convergência) exclusivos para consumidores norte-americanos; as fãs analisadas 

por Rodrigues (2012) reclamam da censura e eventuais modificações que o conteúdo passa 

ao ser exibido na TV brasileira; e Curi (2015) descreve como alguns programas, como o 

reality show American Idol, que dependem da participação do público, não oferece a 

oportunidade de interação para o brasileiro. Mesmo com o advento da internet e sua suposta 

democratização de conteúdo, os espectadores brasileiros “não têm acesso a todo o universo 

dos produtos que consomem. Além disso, muitas vezes, não têm entrada fácil em 

comunidades internacionais e não conseguem participar de lógicas criadas pela indústria para 

consumidores norte-americanos” (CURI, 2015, p. 14) e, uma vez “excluídos de certa forma 

dessa lógica convergente, esses fãs desenvolvem práticas participativas próprias e específicas 

que moldam seus hábitos de consumo desses produtos” (CURI, 2015, p. 21), como os 

exemplos de apropriação mostrados nas categorias anteriores. 

 

A apropriação desses produtos e a circulação dos novos textos criados por fãs são 

uma forma eficiente de interação entre esses jovens de diferentes lugares e 

carregam elementos locais, que muitas vezes revelam essas limitações. Além disso, 

para um fã brasileiro, também é mais difícil entrar e se destacar em comunidades 

internacionais. (CURI, 2015, p. 20). 
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Esses fãs, por sua vez, cobram por um maior “investimento da indústria na atração e 

fidelização” dos fandoms nacionais, que para eles, “é bastante díspar entre as duas realidades” 

– brasileira e estadunidense (SILVEIRA, 2010, p. 154). Por isso, “o empenho dos fãs no 

Brasil precisa ser maior e suas ações de apropriação ainda mais táticas, pois eles não contam 

como o apoio das empresas de mídia” (SILVEIRA, 2010, p. 153). 

 
Eu acho que a indústria ainda tem muito pra aprender com os fãs. Eles não ganham 

mais dinheiro porque não querem. A gente vê coisas tão óbvias que eles não 

enxergam. Por exemplo, teve muitos eventos de lançamento de DVD, caixas de 
DVD, premiére de filmes que a Fox poderia ter feito sem gastar muito, sem gastar 

nada praticamente porque é só nos chamar e a gente vai lá. [Fala de um 

entrevistado]. (SILVEIRA, 2010, p. 152). 

 

Curi (2015) e Azevedo (2015) relacionam o consumo engajado por séries americanas 

com as camadas mais altas da sociedade. A notícia da exibição de The Walking Dead no 

canal de TV aberta Band ilustra bem essa afirmação, posto que houve nos fóruns da série um 

movimento para desqualificar quem assistiria pelo canal: 

  

Para muitos participantes da comunidade brasileira o fato de a série se tornar 

popular e ter alcance nacional desqualificou um grupo em detrimento de outro. 

Enquanto a série estreava na Band em 9 de janeiro de 2013, muitos espectadores 

boicotavam a exibição da mesma, afirmando que a popularização da série atrairia 

pessoas desinformadas (posers) e desqualificaria a série em cenário nacional. [...] 

O maior motivo das pessoas não quererem TWD na TV aberta é justamente porque 
os mais pobres vão poder assistir e comentar, acham que se pobre gosta de alguma 

coisa ela automaticamente vira bosta. Elitistas de merda, vocês deveriam ter 

vergonha desse pensamento medíocre, é justamente por causa de vocês que o Brasil 

não melhora. [...] [Reprodução do comentário de um fã]. (AZEVEDO, 2015, p. 

100-106). 

 

Citando Duarte (1996), Curi (2015, p. 90) defende que, nos anos 90, os espectadores 

da elite brasileira adotam um “modo de vida internacional, importando produtos para 

sustentar esses padrões de consumo”, muito vinculado à exclusão causada pelo idioma, já 

que canais fechados não exibiam conteúdo dublado. Atualmente, “muitos programas são 

dublados na TV a cabo, para se aproximar da classe C, enquanto integrantes da classe A 

migram para outros serviços ou procuram ter acesso a esses”. Quanto aos produtos que antes 

precisavam ser importados, já estão, hoje, mais acessíveis para o público geral. Assim, para 

Curi, “esse recorte por classe já não dá conta das relações de consumo”. 

 



138 

b) Japão 

 

É interessante notar que, na cultura pop japonesa, os produtos das diferentes mídias 

parecem estar interconectados: anime, mangá, j-pop, doramas, entre outros (JUNIOR, 2010; 

HIRATA, 2012). Desse modo, as pesquisas que tratam de fãs desses conteúdos não os 

diferenciam em fandoms, e sim os agrupam, denominando-os “otakus”. Como esta 

dissertação considera “cultura de fãs” de acordo com a definição de Vieira (2015) – processo 

social interativo, transformativo e participativo – e de Grossberg (1992) – que entende que a 

diferenciação entre fã e consumidor comum está no sentimento de identificação por uma 

comunidade – e o consumo otaku certamente corresponde a essas características, opto por 

englobá-los no escopo. 

O consumo brasileiro de cultura pop japonesa se deu de forma diferente do de outros 

países ocidentais, tendo muita influência da grande imigração nipônica que aconteceu no 

Brasil no início do século passado e originou uma forte comunidade nipo-brasileira 

(SOARES, 2013; SANTOS, André Noro dos, 2017; SANTOS, P., 2018). Não por acaso, o 

Bairro da Liberdade, em São Paulo, de traços japoneses, é considerado um importante ponto 

de encontro para os otakus de todo o país. 

 

Na “Liba”, como muitos preferem chamar a região, normalmente os otakus se 

reúnem na saída do metrô, em direção à praça da Liberdade, ou na própria praça, 

próximo à entrada do metrô. Grande parte são jovens, mas às vezes adultos, com 

cabelos meio espetados e coloridos de verde, vermelho, azul, que lembram os 

personagens de mangá e anime, vestidos de camisas com estampas grandes, 

também de algum personagem ou de algum produto da cultura otaku. A maioria 

carrega mochila na qual penduram correntes ou aficam botons de desenhos e 

bichinhos relacionados aos personagens de mangás e animes, que só os otakus 

conseguem identificar. (SANTOS, André Noro dos, 2017, p. 70). 

 

Como visto, a singularidade do otaku não é expressa apenas através dos produtos 

culturais que consome, mas também no seu estilo pessoal (mochilas com vários chaveiros, 

cabelos coloridos, saias curtas e xadrez, tiaras com orelhinhas de gato, camisas de 

personagens famosos) (JUNIOR, 2010; SANTOS, André Noro dos, 2017), no estilo de vida 

(SANTOS, André Noro dos, 2017; SANTOS, P., 2018) e até em gestos e formas de usar o 

corpo, para aqueles que reproduzem danças e performances (SANTOS, André Noro dos, 

2017; TRAVANCAS, 2017). 
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Os fãs entram em contato com os conteúdos voltados à cultura japonesa através das 

mídias e produtos por eles consumidos, permitindo o conhecimento de valores 

daquela cultura. A maioria nunca esteve no Japão, mas trazem para o seu cotidiano 

um Japão imaginado, fantasiando vivências e as experiências sentidas na leitura do 

mangá ou no deslumbramento das imagens animadas. Transportam para sua vida 

ensinamentos heróicos e saberes mitológicos e, muitas vezes, dilemas psicológicos 

apreendidos no contato com uma série de mídias. Os jovens acabam se 

identificando com os personagens, que passam a fazer todo o sentido em suas vidas 

[...]. (SANTOS, André Noro dos; 2017, p. 73-74). 

 

André Noro dos Santos (2017, p. 78) percebe a incorporação de hábitos mostrados 

em animes e mangás na rotina de seu público nacional, pois acredita que estes estão 

“integrados às referências culturais de crianças e jovens brasileiros, que se identificam com 

as personagens e seus costumes”. Discuto mais deste aspecto na categoria Animes e Mangás 

(Dimensão IV). 

Outra característica dos otakus, que vem cada vez mais sendo incorporadas por outros 

fandoms, é a propensão a criar eventos e encontros presenciais (JUNIOR, 2010; SOARES, 

2013; TRAVANCA, 2017; SANTOS, André Noro dos, 2017; SANTOS, P., 2018), como 

visto na categoria específica. De acordo com Travanca (2017), inicialmente esses eventos 

surgiam organicamente, organizados por fã-clubes de animes e já contando com as 

tradicionais longas filas de espera, como na comemoração do 12º aniversário da ABRADEMI 

(Associação Brasileira de Desenhistas de Mangá e Ilustrações) em 1996. 

As mídias digitais são consideradas propulsoras na difusão das obras nipônicas 

(SANTOS, André Noro dos, 2017; SANTOS, P., 2018), tendo a internet “grande importância 

para o desenvolvimento e penetração da cultura pop japonesa e otaku no Brasil, pela 

quantidade de produtos e informações que oferece, além da socialização de pessoas com os 

mesmos interesses, mesmo que se encontrem em territórios diferentes” (SANTOS, André 

Noro dos, 2017, p. 99). André Noro dos Santos (2017) traz um caso bastante ilustrativo dessa 

difusão: em sua pesquisa, conheceu um grupo de índios brasileiro fãs de anime, consumindo 

as produções principalmente a partir da internet. 

 

Quando perguntei a eles se sabiam o que eram os otakus, eles responderam que não 

sabiam bem, mas que gostavam de anime e que compartilhavam e conversavam 

por meio da internet, especialmente com outros índios sobre os desenhos 

preferidos. Eles sabem que anime é um “desenho animado do Japão”. Gostam mais 

de assistir aos desenhos dublados em português. Segundo eles, a “escrita embaixo” 

(legendas) são difíceis de ler, passam muito rápido”, mas o som da fala do anime 

“às vezes parece a nossa língua”. (SANTOS, André Noro dos, 2017, p. 103). 
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A oferta de animes dublados, no entanto, não é satisfatória, posto que é mais fácil a 

produção amadora de legendas que de dublagem. Assim, mesmo que não seja necessário que 

os otakus compreendam a língua japonesa, ter conhecimento ajuda no consumo (URBANO, 

2013) e é algo que, para muitos fãs, acontece com o tempo. 

 

Como a oferta de animês dublados no Brasil é relativamente pequena nos dias de 

hoje, os otakus recorrem à internet, onde facilmente encontram desenhos 

legendados (LOURENÇO, 2009). [...] É de tanto ouvir a língua japonesa em 

animês, filmes, novelas e músicas que os otakus acabam aprendendo a pronúncia, 

a cadência e até a impostação de voz japonesa. (TRAVANCAS, 2017, p. 95). 

 

Já para aqueles que são tradutores de animes e mangás, exige-se um maior 

conhecimento não só do idioma como da cultura japonesa e asiática (HIRATA, 2012; 

URBANO, 2013), “permitindo que leitores de culturas diversas possam adequá-lo e torná-

los mais próximos de suas realidades”, pois “as histórias em grande parte contém referências 

e alusões a aspectos que podem não fazer parte da cultura do leitor, bem como de seu 

cotidiano” (HIRATA, 2012, p. 83). Para fansubbers de animes, Urbano (2013, p. 131) 

acredita haver “uma relação intensiva com os signos e artefatos da cultura pop japonesa”, 

principalmente “com os aspectos linguísticos particulares que envolvem os animes, 

expressados através da língua japonesa”. 

Os legendadores amadores também são necessários para o atual consumo nacional de 

animes, que hoje perdem parte do público televisivo para o virtual. Dentre algumas razões 

para isto, os autores mencionam: a demora com que as obras chegam ao país, visto que, antes 

de serem distribuídas aqui são exibidas nos Estados Unidos (URBANO, 2013); a censura de 

animes que, quando são exibidos, passam em versões “picotadas” e modificadas “para se 

adequar não somente ao público alvo (as crianças brasileiras), mas também ao horário”, o 

que desagrada os fãs e torna a narrativa confusa (TRAVANCAS, 2017, p. 78); e a perda de 

espaço em geral na grade televisiva brasileira (TRAVANCAS, 2017). 

Em algumas pesquisas, dá-se a entender que há uma certa “rivalidade” entre otakus e 

consumidores de cultura geek americana, havendo uma recusa por parte daqueles a produtos 

de modelos culturais ocidentalizados (CARLOS, 2011; URBANO, 2013; TRAVANCAS, 

2017). Os otakus consideram mangás e animes superiores em questões técnicas e artísticas:  

 

A maioria enfatizou uma superioridade do mangá, em questões de estética e 

narrativa, em comparação com histórias em quadrinhos de outras nacionalidades 

para justificar seu gosto pelo mangá. (CARLOS, 2011, p. 151). 
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Em comparação aos animes, os produtos americanos são muito pobres tanto em 

conteúdo quanto em diversão [...]. Para pessoas desentendidas não há muita 

diferença atualmente, mas quem entende um pouco disso percebe a grande 

diferença. [Fala de um entrevistado]. (URBANO, 2013, p. 113). 

 

Os consumidores de obras nipônicas também parecem ser mais propensos a serem 

taxados de “nerds” ou “esquisitos” que aqueles que consomem produtos americanos 

(URBANO, 2013) – alguns chegam até a rejeitar ou ocultar a identificação como otaku por 

esses motivos (URBANO, 2013; SANTOS, André Noro dos, 2017; SANTOS, P., 2018). 

Vale lembrar que no Brasil a expressão possui um significado distinto ao que possui no Japão, 

onde é relacionado a um consumo mais isolado (CARLOS, 2011; URBANO, 2013; 

TRAVANCAS, 2017; SANTOS, André Noro dos, 2017; SANTOS, P., 2018) – enquanto por 

aqui, “os otakus são relacionados à confraternização, encontros de fãs, festividades e 

efervescências juvenis” (SANTOS, André Noro dos, 2017, p. 94).  

 

No Ocidente, otaku passou a ser sinônimo de fã de mangás, animês e outros 

elementos da cultura pop japonesa, sendo mais relacionado com a imagem do 

“otaku legal” (cool otaku) descrita por Galbraith, sem a carga pejorativa nipônica. 
A meu ver, não se trata de alguém que apenas assiste algum desenho animado na 

TV ou lê um quadrinho ou outro japonês. Trata-se de um indivíduo que tem 

consciência da origem do que consome e que geralmente entende aspectos culturais 

nipônicos específicos, além de consumir uma combinação de mídias e relacionados 

próprios da cultura pop japonesa. (CARLOS, 2011, p. 37-38). 

 

André Noro dos Santos (2017) traz a percepção de um hibridismo na cultura otaku 

brasileira, que “usou as técnicas japonesas, mas manteve o espírito mestiço brasileiro, de 

forma muito singular”, o que “faz surgir valores e atitudes singulares no Brasil, próprios da 

mestiçagem cultural” (SANTOS, André Noro dos, p. 91 e 98). Já Pedro Henrique Conceição 

dos Santos (2018) aponta tais particularidades principalmente nos cosplayers brasileiros, 

mais lúdicos e voltados para o entretenimento que as versões japonesas. Ainda neste tópico, 

Soares (2013) e André Noro dos Santos (2017) fazem menção ao “cospobre”, estilo de 

cosplay criado no país (como visto na categoria Práticas de fãs, Diretriz I). 

 

c) Coréia do Sul 

 

O consumo brasileiro de cultura pop coreana, sobretudo de bandas de K-pop (música 

pop coreana) vem crescendo exponencialmente no país nos últimos cinco anos. Dos trabalhos 
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mais recentes analisados, muitos citam estes fãs, porém somente Quiona Norberto Santos 

(2017) trata específica e prioritariamente. Ainda assim, opto por fazer desta uma categoria a 

parte pois identifiquei individualidades neste consumo que destoam da generalização 

realizada na categoria Outros. 

Segundo a autora, no Brasil “o interesse pela cultura sul-coreana apareceu apenas no 

fim da década de 2000 e pelo intermédio da internet”, em grande parte influenciado pelo já 

corrente consumo de produções japonesas; dessa maneira, “observa-se que muitos nativos 

digitais brasileiros deparam-se com a Hallyu devido a afinidades com a cultura japonesa e o 

hábito de procurar novidades online sobre o assunto em sites, páginas e blogs de fãs de cultura 

‘asiática’”. Para ela, “o Japão atua como mediador, oferecendo a esses países sua versão 

híbrida da ‘cultura ocidental’” (SANTOS, Q., 2017, p. 52, 67 e 68), favorecendo  

 

a emergência de uma cultura popular “oriental”, desdobrando-se na criação de 

ondas de consumo culturais como K-drama/K-pop (dramas e música pop da Coreia 

do Sul), TW-drama/TW-pop (Taian), C-drama/C-pop (China) dotados de muitas 

semelhanças entre si, a ponto de se confundirem facilmente quando percebidos por 

um olhar “ocidental” não treinado. (SANTOS, Q., 2017, p. 53). 

 

Todavia, Quiona Norberto Santos (2017, p. 55 e 58) registra que há também forte 

crédito à cultura estadunidense, principalmente musical, na medida em que, “com o 

desdobramento do fim da Segunda Guerra Mundial, a intervenção militar dos Estados Unidos 

trouxe para a Coreia ritmos musicais importados de vários lugares do mundo, além da 

influência do estilo de vida americano”, sendo o K-pop formado por músicas “que 

privilegiam o ponto de vista ‘ocidental’”. 

Misturas transculturais são altamente valorizadas pelos os produtores coreanos. A 

autora traz como exemplo a criação de “mashups” (músicas formadas pela união de outras 

músicas pré-existentes) que unem J-pop, K-pop, o pop norte-americano e o axé brasileiro e 

se tornaram “referência internacional em relação à cultura popular coreana” (SANTOS, Q., 

2017, p. 68). 

 

[...] a priori, os fãs nunca estiveram na Coreia do Sul. Constroem a imagem que 

possuem do país apenas pelas suas experiências provenientes dos vídeos de K-pop, 

dos dramas e dos programas de variedades. Evidentemente, a não especialização 

da indústria cultural sul-coreana ocasionada pela habilidade de mobilidade de 

gêneros pelos ídolos que cantam, atuam, dança, modelam e apresentam, favorece 

o consumo de diversos produtos mediáticos complementares (CHOI, 2015). 

Assim, o K-pop leva ao consumo de moda, de cosméticos, de dramas e de 

programas televisivos. Os dois últimos direcionam aos elementos tradicionais da 
cultura, da gastronomia e o turismo. Quanto mais se aprofunda, mais se faz 
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necessário a aquisição de novas habilidades para decodificar outros elementos. É 

por isso que muitos jovens aprendem o idioma coreano ou estudam a cultura 

nacional. (SANTOS, Q., 2017, p. 70). 

 

Em 2014, por demanda dos fãs brasileiros que lotavam e-mails de empresas de 

entretenimento, houve uma tentativa, não longínqua, de criação de um grupo B-pop (B para 

Brasil): 

Apoiados pela JS Entertainment, cinco jovens integrantes de várias regiões 

brasileiras formaram o grupo Champs, com o intuito de fundar o B-pop, pop 

brasileiro, cantado em português e em inglês, que almejava associar K-pop, rap 

norte-americano e brasileiro, funk (americano, carioca e ostentação), MPB e J-pop 

(VICE, 2014). A empreitada falhou, já que a empresa decidiu cessar seu patrocínio 

e o grupo desfez-se. (SANTOS, Q., 2017, p. 69). 

  

Em relação a obras audiovisuais, são citados os K-dramas (dramas televisivos sul 

coreanos). É um conteúdo de caráter familiar, retratando valores tradicionais e controlado 

pelo governo, que censura referências sexuais e violentas, ou obras que exaltem o regime 

norte-coreano e comunista.  

 
Além de expor as características sociais e o desenvolvimento do entretenimento 

coreano [...], os dramas exaltam o estilo de vida hodierno coreano ao empregar 

pontos turísticos marcantes da Coreia como locações dos dramas. Ainda a fim de 

transpor a barreira da linguagem, os dramas utilizam de uma comunicação não 

verbal recorrente e marcante [...]. (SANTOS, Q., 2017, p. 47). 

 

A cultura pop, portanto, é um importante objeto de marketing para a Coreia do Sul. 

Como mencionado na categoria Hábitos de consumo frente mídias digitais e convergência 

midiática (Diretriz I), os próprios órgãos governamentais sul-coreanos apoiam e incentivam 

o consumo brasileiro. 

  

d) Outros 

 

Nove pesquisas abordam fãs de objetos de outros países, sendo eles: Irlanda 

(AMARAL, 2002); Canadá (MATTA, 2008); México (LINS, 2017) e Reino Unido 

(SELISTRE, 2005; VIEIRA, 2015; OLIVEIRA, 2016; SANTOS, André Luís dos, 2018; 

PINHEIRO, 2018). Nenhuma pesquisa se aprofunda em como ou se esse consumo auxiliou 

na difusão da cultura do país no Brasil, porém, em algum grau, quase todas avaliam que os 

fãs demonstram um certo conhecimento particular sobre hábitos e padrões desses locais – 

como quando Amaral (2002) afirma que os fãs gaúchos da banda irlandesa U2 se reúnem em 



144 

pubs para tomar a famosa cerveja Guinness, símbolo do país. Para Vieira (2015, p. 90) “o fã 

de ‘Doctor Who’, por consequência da admiração pela série, acaba emergindo em maior ou 

menor grau na cultura britânica através do conteúdo que tem boa parte de suas referências 

centradas no Reino Unido, mais especificamente na Inglaterra”. 

Assim como nas obras japonesas e coreanas, Matta (2008) e Lins (2017) notam a 

interferência dos Estados Unidos, seja como ponte para a chegada da música aos brasileiros, 

seja como obstáculo para o gosto de estilos diferentes, uma vez que o público nacional já está 

familiarizado com o padrão dos EUA. Na música, por exemplo, alguns artistas buscam 

proximidade com o já consagrado estilo americano (MATTA, 2008). Além disso, os 

brasileiros têm preferência por canções internacionais em inglês, o que dificulta o sucesso 

local de bandas e músicos latinos e espanhóis: 

 

Essa característica pode ser considerada como um sintoma da não-identificação do 

Brasil com o restante da América Latina [...]. Talvez seja por essa razão que poucos 

artistas conseguiram experimentar carreiras sólidas ou meteóricas no Brasil 

cantando prioritariamente em espanhol: os porto-riquenhos do Menudo, o espanhol 

Júlio Iglesias e os mexicanos do RBD são alguns desses (poucos) nomes. (LINS, 

2017, p. 15) 

 

Lins (2017), citando uma fala do então diretor-presidente da Universal Music Brasil, 

José Eboli, enumera algumas estratégias para que um artista que canta em espanhol faça 

sucesso no Brasil: ter sua música na trilha sonora de uma novela da Rede Globo; associar-se 

a um artista brasileiro; e não cantar em português, pois soa artificial. O grupo RBD, 

mencionado por Lins (2017), foge desse padrão e, ainda assim, consegue um sucesso 

estrondoso – o que o autor vê como uma exceção atribuída ao sucesso das telenovelas 

mexicanas exibidas pelo SBT (RBD é um grupo musical que surge na novela Rebelde). 

 

3.1.4 Dimensão IV: Tipo de produto cultural 

 

Esta última dimensão busca entender as especificidades do consumo de fãs de 

diferentes mídias e seus formatos.  

 

CATEGORIA 
NÚMERO DE 

PESQUISAS 

FREQUÊNCIA 

(aprox.) 
PESQUISAS 

Cantor ou banda 8 20,5% 
AMARAL, 2002; SELISTRE, 2005; MATTA, 

2008; JUNIOR, 2010; LINS, 2017; RIBEIRO, 
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B., 2017; BOESCHENSTEIN, 2017; MONMA, 

2018  

Filmes 1 2,5% MEDEIROS, 2017 

Séries e shows para 

TV 
16 41% 

MESSA, 2006; BANDEIRA, 2009; 

MATSUZAKI, 2009; SANTOS, J., 2011; 

RODRIGUES, 2012; FLORITO, 2014; 
MENDONÇA, 2014; PORTO, 2014; CURI, 

2015; VIEIRA, 2015; CIRNE, 2016; REZENDE, 

2017; RIBEIRO, T., 2017; GARCIA, 2018; 

PINHEIRO, 2018; TAVARES, 2018 

Franquias 

multimídia 
6 15,4% 

SILVEIRA, 2010; AZEVEDO, 2015; MURTA, 

2016; OLIVEIRA, 2016; SILVA, 2018; 

SANTOS, André Luís dos, 2018 

Animes e mangás 7 17,9% 

CARLOS, 2011; HIRATA, 2012; SOARES, 

2013; URBANO, 2013; SANTOS, André Noro 

dos, 2017; TRAVANCAS, 2017; SANTOS, P., 

2018 

Hallyu 1 2,5%  SANTOS, Q., 2017 

Tabela 5: Dimensão IV – Tipo de produto cultural 

a) Cantor ou banda 

 

Os fãs brasileiros de cantores e/ou bandas tendem a acompanhar os ídolos por anos 

ou décadas (AMARAL, 2002; SELISTRE, 2005; RIBEIRO, B., 2017; LINS, 2017; 

MONMA, 2018), se mantendo ativos mesmo após o fim da banda (LINS, 2017) ou a morte 

do artista (RIBEIRO, B., 2017). Logo, o mercado brasileiro é de grande interesse para artistas 

e produtores que desejam se manter na mídia, sendo uma parcela determinante para músicos 

internacionais (LINS, 2017), lotando shows, comprando álbuns e impulsionando suas 

músicas.  

Bruno da Costa Ribeiro (2017) data o surgimento do primeiro fã-clube de Elvis 

Presley já em 1957, demonstrando que o consumo engajado por músicas internacionais se 

deu muito antes da popularização da internet no país. Amaral (2002); Selistre (2005); Matta 

(2008); Lins (2017) e Monma (2018) discorrem sobre o papel do rádio e da TV na difusão 

das músicas e de seus respectivos videoclipes, que por anos foi a principal forma para que o 

fã conhecesse aquele que viria a idolatrar. Atualmente, esses recursos perdem espaço ou são 

adaptados para a realidade em que as redes digitais colonizam nossa rotina – como as 

webrádios (JUNIOR, 2010) ou a preocupação em lançar conteúdo e interagir com a audiência 

via SRS (LINS, 2017). 
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Ainda que línguas latinas, como espanhol e francês, tenha uma sonoridade mais 

próxima do nosso português, no Brasil as “músicas são majoritariamente ouvidas em inglês 

– mesmo quando seus cantores não tenham esse idioma como língua nativa (é o caso dos 

artistas ‘latinos’ produzidos em Miami para se tornarem ídolos globais, como Shakira e Ricky 

Martin)” (LINS, 2017, p. 15).60 Há, ainda, uma preferência pelas músicas americanas: 

 

Nossa maior referência pop são os Estados Unidos. Os artistas que têm suas 
músicas executadas diariamente nas rádios do segmento são, em sua maioria, 

cidadãos do país norte-americano ou cantores que divulgam canções em inglês. Em 

2014, por exemplo, no levantamento feito pela Crowley Broadcast Analysis do 

Brasil, das 100 músicas mais executadas nas rádios brasileiras entre 1º de janeiro e 

28 de novembro, 23% eram internacionais; dessas, 100% eram canções cantadas 

em inglês. Os únicos artistas latinos que estão na lista são o rapper de origem 

cubana Pitbull, em uma colaboração com a norte-americana Ke$ha, e a colombiana 

Shakira, em uma colaboração com a cantora Rihanna – ambos cantando no idioma 

anglo-saxão. (LINS, 2017, p. 28-29). 

 

Mesmo em um idioma tão diferente, o fã brasileiro valoriza a letra e significado das 

canções (AMARAL, 2002; BOESCHENSTEIN, 2017; MONMA, 2018). Um destaque 

interessante é o gosto por músicas com mensagens de cunhos sociais (AMARAL, 2002; 

BOESCHENSTEIN, 2017; MONMA, 2018), podendo influenciar em posicionamentos 

políticos do fandom: 

 

Enfim, eu, hoje em dia, procurei a me informar mais sobre o preconceito. Ela 

[Beyoncé] me trouxe mais esse conhecimento, ela tem o poder de trazer esse 

pensamento, de fazer a gente refletir, tem pessoas que ela consegue conectar com 
a música dela e eu sou uma delas. Ela consegue me manter buscando sobre ela e 

sobre tudo o que ela fala também, porque se ela tá falando é porque é bom a gente 

conhecer, né? [Fala de um entrevistado]. (BOESCHENSTEIN, 2017, p. 108). 

 

Com discursos políticos, suas apresentações [de Lady Gaga] têm cunho de 

entretenimento e também de conscientização política. Na festa dos Little Monsters, 

dezenas de pessoas circulavam com o adesivo da campanha política do segundo 
turno do candidato à prefeitura do Rio, pelo Partido Socialismo e Liberdade– PSOL 

Marcelo Freixo. O político e seu partido atuam diretamente na política nacional em 

prol das liberdades individuais e lutam diariamente contra as diferentes formas de 

discriminação e pela criminalização da homofobia, que ainda é a causa de morte 

de milhares de pessoas no país. (BOESCHENSTEIN, 2017, p. 101). 

 

 

                                                             
60 Os dados mais recentes trazidos pelo autor indicam um recuo no consumo de música internacional pelo 

público geral brasileiro, o que pode corresponder ao crescimento da música pop aqui no país: em 2015, “das 

100 músicas mais executadas no Brasil, 12 eram de artistas internacionais – nenhuma delas em espanhol ou 

com sonoridade latina. Já em 2016, apenas três canções cantadas em outro idioma que não português 

apareceram entre as 100 mais tocadas” (LINS, 2017, p. 29). 
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Fica claro que, mais que as músicas, o que os produtores vendem são as 

representações do músico (MATTA, 2008; BOESCHENSTEIN, 2017; RIBEIRO, B., 2017; 

LINS, 2017; MONMA, 2018): “a lógica mercadológica em torno das celebridades do campo 

da música está presente para além das fronteiras de sua arte. Não somente sua obra, mas 

também sua imagem, seu modo de ser, seus rituais sociais, sua linguagem e suas atitudes” 

(MATTA, 2008, p. 58). Como lembra Lins (2017, p. 71), ser fã de uma celebridade é “ser 

um consumidor fiel e recorrente dos produtos de uma lovemark – os artistas. E se os artistas 

são lovemarks, eles precisam recorrer às estratégias de branding para constante manutenção 

de sua base de fãs – os consumidores”.61 

Uma das estratégias é a construção do ídolo como um personagem mítico, quimérico, 

como na admiração dos fandoms observados por Bruno da Costa Ribeiro (2017) e 

Boeschenstein (2017). Os ídolos são apelidados de deuses ou deusas, heróis, “mother” (mãe, 

em inglês), e até comparados a Deus e Jesus Cristo (BOESCHENSTEIN, 2017, p. 80). 

Evidentemente, para que esse ícone seja mantido, a imagem do artista também é 

extensivamente trabalhada e prestigiada (BOESCHENSTEIN, 2017; RIBEIRO, B., 2017; 

LINS, 2017; MONMA, 2017). E, como há uma identificação e projeção do fã para com o 

ídolo (MATTA, 2008; BOESCHENSTEIN, 2017; MONMA, 2018), a aparência deste último 

influencia diretamente na do primeiro, desde a maneira de se vestir até a aceitação da própria 

autoimagem (BOESCHENSTEIN, 2017; LINS, 2017; MONMA, 2018). Boeschenstein 

(2017), ao comparar frequentadores de duas festas temáticas diferentes, observa que aqueles 

que eram fãs de Beyoncé vestem roupas que valorizassem o estilo urbano e hip hop, que a 

cantora traz com maior força no álbum mais recente à época, e ostentam cabelos afro; 

enquanto os fãs de Lady Gaga trazem nas roupas referências a algum período da carreira da 

cantora, quase como uma fantasia. 

O contato presencial com o artista obviamente é raro e laborioso – o que não prejudica 

o sentimento do fã, visto que “a relação entre ídolo e fã é desenvolvida de tal forma que, 

independentemente do nível de envolvimento físico que exista entre as partes, a relação 

afetiva transcende a racionalidade e o consumo” (LINS, 2017, p. 104). Contudo, assistir à 

uma performance ao vivo, ou mesmo estar no mesmo ambiente que o ídolo, ainda é o sonho 

de muitos fãs (LINS, 2017). Uma das entrevistadas de Monma (2018, p. 116) diz que ao vivo 

é quando o ídolo se encontra “mais humano, menos perfeito”. 

                                                             
61 Segundo o autor, lovemark é um conceito de branding que denomina marcas “apaixonantes” que 

estabelecem uma “relação íntima e irracional” com o cliente (LINS, 2017, p. 71). 
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No Brasil, essa interação depende quase sempre da vinda dele para shows no país – 

quando são organizados acampamentos, caravanas, e programações próprias do fandom 

(AMARAL, 2002; SELISTRE, 2005; BOESCHENSTEIN, 2017; RIBEIRO, B., 2017). 

Bruno da Costa Ribeiro (2017) cita os covers para, de alguma forma, suprir a demanda por 

performances ao vivo (especialmente em casos de morte do ídolo, como o exemplo de Elvis 

Presley trazido por ele). A prática é adorada por alguns fãs e repudiada por outros: 

 
Esta aversão de alguns aos covers vai desde o entendimento de que o seu ídolo 

seria uma entidade perfeita, portanto inimitável. Outros tem animosidade se não a 

todos eles, a alguns, porque acreditam que os covers querem fazer sucesso às custas 

do legado de sua celebridade favorita. (RIBEIRO, B., 2017, p. 120). 

 

Amaral (2002), Matta (2008), Boeschenstein (2017) e Bruno da Costa Ribeiro (2017) 

associam o consumo engajado por músicos à fase da adolescência. Amaral (2002, p. 12) faz 

uma retomada pessoal que ajuda a entender o porquê: “ser adolescente é viver um tempo de 

descobertas e de conflitos, de buscar por respostas que satisfizessem meus anseios a respeito 

do mundo contemporâneo, e, principalmente, sobre a música e a fruição estética que ela me 

proporcionava”. A pouca idade, porém, não aparenta impedir que os fãs sejam capazes de 

tecer críticas (RIBEIRO, B., 2017; MONMA, 2018) ou perceber quando há a estratégias 

mercadológicas por trás das ações do ídolo (AMARAL, 2002). 

Como era de se esperar, ser fã de músicos e cantores molda os hábitos de consumo 

musical dos fãs brasileiros. Segundo Boeschenstein (2017), eles escutam o ídolo e as mesmas 

músicas repetidamente, no intuito de dar mais alcance e os colocar no topo das paradas e 

charts. Já Amaral (2002) observa uma tendência a escutar apenas músicas cujo estilo e 

sonoridade se assemelham ao dos artistas preferido – o que pode explicar porque a música 

pop tem um padrão tão restrito. Matta (2008, p. 54) afirma que aquilo que chega às rádios 

 

é primeiro normatizado para assim ser veiculado em um formato padrão. Este 

formato parece ser determinado a partir de pesquisas mercadológicas que empresas 

do setor de comunicação realizam para esculpir seus produtos ao gosto dos nichos 

de consumo que pretendem atender. Entretanto, este gosto, como vimos, está 

impregnado com a lógica da própria mídia que se auto-alimenta do que produz. 

Assim, o que será tocado nas rádios irá satisfazer um consumidor que, por hipótese, 

já tem razões prévias para gostar da música antes mesmo de ouvi-la. Gosta-se da 

música porque ela é formatada segundo padrões já consagrados ou porque ela é 

cantada por uma celebridade com significados construídos pela própria indústria 

que a produz e comercializa.  
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b) Filmes 

 

Outro resultado inesperado neste levantamento foi uma única dissertação que falasse 

sobre fãs de filmes, de Medeiros (2017). Mais que isso, o filme em questão é o blockbuster 

americano Batman vs Superman, que faz parte da franquia midiática do universo da DC 

Comics, e foi opção da autora focar apenas na obra cinematográfica. Comparando este 

número com o da categoria Franquias multimídia, e considerando que as pesquisas 

levantadas datam desde 2002, quando as franquias ainda não inundavam as sessões de 

cinema, pode-se concluir que o brasileiro está inclinado ou tem facilidade em idolatrar filmes 

quando ligados a universos complexos e transmidiáticos. 

Medeiros (2017) acompanha a recepção dos fãs a partir de um fórum virtual, com 

longas discussões que iniciam tão cedo quanto quando o filme é anunciado e perduram até 

mais de um ano após a sua estreia. Ela demonstra que anúncios anteriores ao filme, como 

divulgação de pôsteres e imagens dos bastidores, ajudam a criar expectativas e deixar o 

fandom engajado mesmo muito antes do lançamento. 

 

Mesmo quando havia ausência de novidades, o tópico não ficava parado. Entre uma 

novidade e outra, os membros falavam sobre o teaser, sobre os uniformes, 

especulavam como seria a luta, compartilhavam rumores e exprimiam suas 

expectativas, que foram sendo construídas na medida em que se divulgava 

informações oficiais. Mas os membros ansiavam por novas imagens, 

principalmente pela divulgação de trailers. O primeiro trailer de Batman vs 

Superman vazou um mês antes do esperado, em abril de 2015. Por volta das 12h 

do dia 17 de abril de 2015, o link que dava acesso ao trailer vazado foi 
compartilhado no tópico e, até o fim do mesmo dia, foram enviados cerca de 400 

comentários. (MEDEIROS, 2017, p. 75). 

 

Alguns dos debates mais acalorados eram sobre a escolha do casting. Como o filme 

é baseado em uma obra anterior (HQs) e com personagens já bastante estabelecidos no 

imaginário popular, há uma atenção especial com os atores que darão vida a estes. Os 

comentários iam desde a semelhança física até a qualidade da atuação com base em trabalhos 

prévios. 

Depois que o filme é lançado “os membros avaliavam cada elemento do filme: atores, 

personagens, roteiro, trilha sonora etc.” (MEDEIROS, 2017, p. 79). Além da qualidade do 

filme – ou talvez mais que a qualidade, os fãs se preocupam com a recepção fora do fandom, 

isto é, do público geral, da crítica e da imprensa. Um deles chega a comentar: “vou falar um 

negócio pra vocês, tô dormindo pouco ultimamente e desde às 4:00 estou vasculhando a 

popsfera nacional e internacional pela internet, e só se fala em BvS. Muito ódio, um tantinho 
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de amor também, mas parece ser o único assunto do universo. Isso é SUCESSO” 

(MEDEIROS, 2017, p. 79). Antes do filme ser exibido, foi aplicado um questionário com os 

membros e 93,3% afirmaram acreditar que o filme teria um bom faturamento. Para eles, o 

faturamento da bilheteria é o índice absoluto de sucesso ou fracasso, com atualizações de 

números diárias no fórum. 

No mesmo questionário foi sinalizado que 73,4% pretendiam assistir ao filme nas 

sessões de estreia ou pré-estreia e 46,7% tinham “excelentes” expectativas. Em um segundo 

questionário, realizado tempos após o lançamento, 50% consideraram o filme mediano, ruim 

ou péssimo e apenas 11,1% acharam excelente. Quase 89% assistiram nos cinemas, 33% 

tendo visto o filme mais de uma vez. Todos os respondentes consideravam o fórum uma boa 

fonte de informações sobre o filme. 

 

c) Séries e shows para TV 

 

Segundo Cirne (2016, p. 33), “a assistência dos seriados faz parte da cultura televisiva 

brasileira desde os primeiros anos da televisão no país, embora possamos observar uma 

acentuação na sua disponibilidade e popularidade pelo público brasileiro nos últimos anos”. 

Especialmente entre o público jovem esse consumo tem se dado de forma engajada e ativa: 

dentre 4744 espectadores respondentes ao questionário aplicado por Curi (2015) para sua 

tese, 83% declaram ser fãs de pelo menos uma série que assistem, o que pode ser justificado 

pelo formato que permite mais fidelização e engajamento que outras formas narrativas 

(CURI, 2015), como veremos a seguir. 

O acesso às redes foi fundamental para essa consolidação, mudando os hábitos de 

consumo (CURI, 2015; CIRNE, 2016; RIBEIRO, T., 2017; REZENDE, 2017; GARCIA, 

2018), desvinculando-os da necessidade de um aparelho de TV (74,1% dos respondentes de 

Curi assistem às séries pelo computador, contra 48,2% pela TV) e dando a opção de assistir 

à obra quando e onde quiser (CURI, 2015; RIBEIRO, T., 2017). Florito (2014), Curi (2015), 

Cirne (2016) e Tadeu Carvão Ribeiro (2017) mencionam a revolução causada pelos sistemas 

de streaming, em particular a Netflix, acreditando ser “a partir da solidificação desta empresa 

no mercado da indústria do entretenimento que uma cultura emergente de assistência 

televisiva começa a consolidar a forma como os seriados são assistidos” (CIRNE, 2016, p. 

35). Dentre motivos para contratação foram enumerados “o custo frente ao serviço oferecido, 

a baixa qualidade da programação da TV aberta e os inúmeros títulos de conteúdos 

disponíveis na plataforma” (RIBEIRO, T., 2017, p. 49). 
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Embora de fato venha acontecendo a popularização dos sites de streaming (seja de 

provedores sem filiação com as empresas de TV, como a Netflix ou o Hulu, ou de plataformas 

oficiais, como a HBO Go e Disney+), o consumo via downloads ilegais ainda é uma forma 

comum de acesso (BANDEIRA, 2009; MATSUZAKI, 2009; SANTOS, J., 2011; 

RODRIGUES, 2012; CURI, 2015; CIRNE, 2016; VIEIRA, 2016; GARCIA, 2018). 

Novamente, o atraso para a exibição oficial no Brasil, em comparação com outros lugares do 

mundo, figura entre as principais razões (BANDEIRA, 2009; SANTOS, J., 2011; 

RODRIGUES, 2012; FLORITO, 2014; CIRNE, 2016; REZENDE, 2017), considerando que 

“utilizar a internet para fazer o download das séries diminuiu uma lacuna de dias ou semanas 

para algumas horas” (CIRNE, 2016, p. 34). Bandeira (2009) e Santos (2011) mencionam a 

criação de “vigílias” nos fandoms virtuais, a espera de torrents, arquivos de vídeo e legendas 

horas depois que o episódio vai ao ar internacionalmente. 

Dentre fãs de Game of Thrones respondentes de Garcia (2018), de 2015 a 2017 os 

números de acessos piratas foram quase os mesmos que os legais, variando de 46 a 52%. 

Todavia, por mais naturalizada que a prática tenha se tornado, alguns canais de TV ainda 

buscam medidas para proibi-la. Em 2016 a HBO, canal de TV segmentada responsável por 

séries criticamente aclamadas (dentre elas Game of Thrones), enviou “comunicados oficiais 

aos espectadores que tentavam piratear os episódios anteriores da mesma temporada” 

pedindo que abandonassem o consumo pirata e “forçou judicialmente os sites que 

disponibilizavam a série por torrent apagassem os arquivos de seus episódios” (GARCIA, 

2018, p. 48). 

Outra mudança trazida pela internet está nas estratégias de divulgação, oficiais ou 

feitas por fãs. “A criação de expectativa se mostra como uma ferramenta fundamental de 

atração e consolidação do público que pode ficar até um ano esperando uma nova temporada 

ser lançada” (FLORITO, 2014, p. 90). Ganham importância materiais promocionais, como 

teasers, trailers, propagandas, promoções (FLORITO, 2014; RIBEIRO, T., 2017; 

REZENDE, 2017). Porém, como observa Rezende (2017, p. 91), essas estratégias diferem 

das de outras mídias, tendo como foco o público já garantido (“os vídeos promocionais de 

séries televisivas, diferentemente dos de filmes, apelam nos trailers entre temporadas e de 

episódios para pessoas que já conhecem o enredo da trama”). 

Cirne (2016, p. 34) salienta também a atividade de “sites de cultura popular como 

Omelete, Série Maníacos, e comunidades como os Seriadores Anônimos”, que “agregam 

conteúdo sobre seriados e permitem uma maior interação entre membros da audiência”, já 

“outros, como o Séries Online, disponibilizam as produções para serem assistidas”.  
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Esses novos hábitos de consumo propiciam o público para as chamadas “maratonas”, 

assistindo em sequências que chegam em até dez horas (RIBEIRO, 2017) episódios que antes 

seriam consumidos semanalmente (MESSA, 2006; BANDEIRA, 2009; CURI, 2015; 

CIRNE, 2016; RIBEIRO, 2017). Duas entrevistas realizadas por Cirne (2016, p. 83) 

“utilizam as palavras ansiedade e urgência para definir suas relações com as ‘maratonas’ de 

seriados”. Isso está atrelado tanto ao desejo de saber mais sobre a narrativa quanto à pretensão 

por capital social: 

 

A maneira como o Netflix encoraja os produtores a estruturarem a narrativa dos 

seus programas, aliada a estratégia de circulação destes, e ao conhecimento que 

empresa possui de hábitos e padrões de assistência dos usuários, coloca em jogo a 

noção de autonomia e liberdade oferecida pelos provedores de conteúdo sob-

demanda. A ansiedade, outrora demonstrada de forma mais marcante na espera 

pelo próximo episódio ou na proximidade da estreia de uma nova temporada, agora 

se manifesta logo que terminam de assistir uma temporada, consumida vorazmente 

em um período curto de tempo, geralmente poucos dias. (CIRNE, 2016, p. 96). 

 

Por sua vez, as maratonas são realizadas para atender os objetivos de saciar desejos 

de fãs (não somente em assistir os episódios de uma nova temporada), mas também, 

de certo modo, eles estarem “à frente” de outros fãs através de comentários (ou até 
mesmo spoilers) para obtenção de destaque nos feeds de redes sociais, por 

exemplo. Esse processo pode provocar uma hierarquização de fãs, condicionado 

pelo seu valor de pertencimento. (RIBEIRO, 2017, p. 51-52). 

 

Com a possibilidade de maratonas e de “releituras” (ver o mesmo episódio diversas 

vezes) (BANDEIRA, 2009; RIBEIRO, T., 2017), se intensifica a produção e consumo das 

chamadas narrativas complexas (BANDEIRA, 2009; FLORITO, 2014; REZENDE, 2017), 

que necessitam de uma audiência mais ativa e sugerem interação entre o público. Cirne 

(2016, p. 77) usa o termo “seriador” para designar os fãs de série, e, segundo um entrevistado, 

ser seriador “[...] não é só você ser viciado em assistir seriados, mas você ter aquele interesse, 

de querer compartilhar aquelas suas sensações com outras pessoas, querer comentar o 

episódio, querer saber o que é que outras pessoas também acharam”. Assim, “seriados que 

envolvem um grande mistério costumam mexer bastante com o imaginário de seus fãs, 

gerando intensa mobilização entre eles em busca de informações, formulação de teorias, 

produção e troca de ideias” (BANDEIRA, 2009, p. 94). Rezende (2017, p. 103) afirma que 

“quanto mais rico e detalhado for o mundo ficcional, potencialmente mais fãs se interessam 

em desbravá-lo”, implicando na troca interacional. Algumas narrativas fazem uso de recursos 

e paratextos transmidiáticos para contribuir nesse engajamento, em sua maioria 

disponibilizados em SRS ou sites oficiais (SANTOS, J., 2011; RODRIGUES, 2012; 
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FLORITO, 2014; VIEIRA, 2016; REZENDE, 2017; PINHEIRO, 2018). Perguntados sobre 

as “estratégias de participação dos produtores” da série Lost, 63% dos fãs apontaram a 

história envolvente e 47% a sensação de participar da história, buscando desvendar teorias e 

segredos (MATSUZAKI, 2009, p. 97). 

Além da troca de teorias sobre o futuro da história (BANDEIRA, 2009; PORTO, 

2014; CIRNE, 2016; REZENDE, 2017; TAVARES, 2018), Bandeira (2009) e Rezende 

(2017) observam a prática de spoiling, isto é, procurar informações sobre novas temporadas 

antes de irem ao ar (como fotos de bastidores, novas contratações de elenco, locações) para 

desvendar questões narrativas em aberto. Paradoxalmente, a preocupação em evitar spoilers 

– ou seja, ações que já foram exibidas em episódios que ainda não foram assistidos pelo fã 

específico – parece ser coletiva (BANDEIRA, 2009; SANTOS, J., 2011; PORTO, 2014; 

FLORITO, 2014; CIRNE, 2016; RIBEIRO, 2017; GARCIA, 2018), sendo essa outra 

justificativa para o consumo pirata (GARCIA, 2018) e para alguns fãs não ingressarem as 

comunidades (MATSUZAKI, 2009). 

As pesquisas sugerem diferentes formas de estabelecer um primeiro contato com a 

série a ser adorada. Para Curi (2015, p. 217) “em geral, o brasileiro procura novos seriados 

para assistir ou, ao menos, se mostra aberto para conhecer novas histórias”. O autor segue 

afirmando que “o quanto se fala de uma série ou a possibilidade de comentá-la com seus 

amigos é umas das principais portas de entrada para o fandom”, o que implica na influência 

da indicação de amigos, também é sinalizada por Messa (2006), e de comentários em redes 

sociais, também visto por Ribeiro (2017). Outros atrativos encontrados por Curi (2015, p. 

218) foram: críticas em blogs, jornais ou revistas (45,3% dos respondentes); interesse pela 

história (83,1%); e elenco (47,9%) e produtores (17,5%). Sobre estes últimos, Bandeira 

(2009); Cirne (2016) e Tadeu Carvão Ribeiro (2017) apontam que a idolatria pode se estender 

a “atores, atrizes, diretores e showrunners”, que são “objeto frequente de afeto dos 

seriadores” (CIRNE, 2016, p. 82). 

Com o primeiro contato estabelecido, é previsto que as motivações apresentadas para 

manter o consumo são: apego por alguma relação amorosa entre personagens (ship) 

(PINHEIRO, 2018; TAVARES, 2018); identificação ou nostalgia com a época retratada, ou 

“capital nostálgico” (RIBEIRO, T., 2017); e, sobretudo, a identificação com personagens 

(MESSA, 2006; RODRIGUES, 2012; PORTO, 2014; FLORITO, 2014; CURI, 2015; 

CIRNE, 2016; RIBEIRO, T., 2017) – já que a narrativa seriada, com seus arcos divididos em 

múltiplos episódios e temporadas, permite maior aprofundamento na construção de suas 

histórias e personalidades (MESSA, 2006; RODRIGUES, 2012; PORTO, 2014; FLORITO, 
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2014; CIRNE, 2016), bem como o “pluralismo de personagens”, isto é, múltiplos 

protagonistas (CIRNE, 2016). Messa (2006), Porto (2014) e Florito (2014) notam que os fãs 

tendem a se atrair por personagens mais próximos da realidade: “ao se identificarem com as 

situações ali expostas, as mulheres encontram uma nova maneira de vivenciar emoções, 

experimentá-las a partir do outro, da forma segura que a sitcom (ou a narrativa ficcional) 

pode oferecer” (MESSA, 2006, p. 96). Porto (2014, p. 103) acredita que essa é uma condição 

humana, pois “parece-nos haver também uma preferência pelos excluídos, injustiçados e que 

não conseguem se enquadrar nos padrões da sociedade em que vivem”. Florito (2014, p. 91) 

conclui que “o que seduz o telespectador não é encontrar uma cópia exata do nosso mundo, 

mas encontrar neste mundo, as contradições humanas que conhecemos e, enfim, os heróis 

que, como o telespectador, também as possuem” e, talvez por isso, algumas séries possam 

resultar em fortes impactos na vida pessoal do fã, como as espectadoras da série lésbica The 

L Word, que, depois de assistir à obra, tiveram maior aceitação pela sua sexualidade e 

passaram participar de ambientes LGBT on e off-line (RODRIGUES, 2012). 

Uma vez que o espectador acompanha uma série, é esperado que o consumo pela 

mídia continue (MESSA, 2006; BANDEIRA, 2009; SANTOS, J., 2011; FLORITO, 2014; 

CURI, 2015; CIRNE, 2016): dos respondentes de Curi (2015), 95,3% acreditam que assistir 

uma série pode levar a assistir outra. Confirmando essa afirmativa, o autor levanta o seguinte 

gráfico: 

 

 
Gráfico 3: “Quantos seriados você acompanha regularmente?”. Fonte: Curi (2015, p. 200). 

 

Também é esperado que haja uma frequência e regularidade no consumo (CURI, 

2015; RIBEIRO, 2017; REZENDE, 2017; GARCIA, 2018). A maior parte dos participantes 
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da pesquisa de Curi (2015), precisamente 56,9%, dizem assistir a séries norte-americanas 

toda semana: 

 
Em geral, os respondentes acompanham a exibição das séries semanalmente, mas 

há casos em que essa regularidade pode mudar. Esses casos têm a ver com critérios 

criados pelos próprios espectadores de acordo com o conteúdo e com a lógica de 

engajamento ligada a ele. Todo fã tem suas séries favoritas, aqueles pelas quais 

aguarda durante toda a semana. [...] Categorizando as séries a que assiste, os fãs se 

relacionam com elas de acordo com diferentes lógicas de engajamento. Algumas 

precisam ser assisto das junto com a exibição pela Conexão Social com outros fãs 

ou pela experiência de Entretenimento, por exemplo. Outras, exigem um ritual 

imersivo ou pedem uma maratona, que também é um recurso usado quando, entre 

uma temporada e outra de suas séries favoritas, o fã preenche seu tempo com 

programas que deixou passar ou que não lhe interessavam naquele momento. Tudo 

isso dependerá de outros critérios [...] aspectos levados em consideração. (CURI, 

2015, p. 201). 

 

Nas pesquisas pude observar uma grande contradição entre os fãs, evidenciada em 

especial dentre os de séries: estes acompanham críticas e reviews (FLORITO, 2014; 

REZENDE, 2017), sempre propensos a defender avidamente as obras pelas quais tem afeto 

(MESSA, 2006; FLORITO, 2014), e, simultaneamente, são aqueles com olhar mais analítico 

e que apresentam maiores reprovações. Uma das reclamações mais comuns parece ser com 

a falta de representatividade entre os personagens (RODRIGUES, 2012; PORTO, 2014; 

PINHEIRO, 2018; TAVARES, 2018), como o incômodo do fandom de Game of Thrones 

com a forma com que as mulheres estavam sendo retratadas na série (PORTO, 2014). Outra 

crítica interessante, que demonstra o consumo vigilante do fã, é a percepção de quando ocorre 

um fanservice (MATSUZAKI, 2009; TAVARES, 2018), que, mesmo por definição sendo 

criados para agradar o fã, nem sempre o fazem. Além disso, duas pesquisas (MESSA, 2006; 

SANTOS, J., 2011) abordam fandoms que não ficaram satisfeitos com o final da série, apesar 

de Rodrigues (2012), Júlio Cezar Colbeich dos Santos (2011), Florito (2014) e Tavares 

(2018) mostrarem que em muitos casos a idolatria permanece mesmo anos após o fim da 

obra. 

Para quando a narrativa não satisfaz o gosto dos fãs, Pinheiro (2018) cita a 

importância de fanarts, que ilustram fanfics ou headcanons (crença ou linha narrativa que é 

consenso entre o fandom, mas não pertence à versão oficial) e suprem em algum grau o 

imaginário.  

A partir desses dados, pode-se concluir que os brasileiros fãs de séries internacionais 

são bastante comprometidos e afetivos com suas obras preferidas. Em um fansite de Game 

of Thrones um deles indaga “que sentido terá a vida depois do fim da terceira temporada até 
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que a quarta comece novamente?” (FLORITO, 2015, p. 87-88); já para Cirne (2016, p. 76) 

uma entrevistada “afirma que um dia sem assistir séries é como um dia que não valeu a pena”. 

Curi (2015, p. 241), em sua tese sobre hábitos de consumo de fãs brasileiros de séries 

estadunidenses, descreve o consumidor nacional como: 

 

Um consumidor que aprendeu a correr atrás, a buscar acesso a partir dos meios que 
encontrava – ou que conseguia criar. Um consumidor ainda mais social, ainda mais 

disposto e sedento por experiências compartilhadas, por ser visto, por pertencer à 

cultura que acompanhou indiretamente, mas sem esquecer quem é. Um fã que, 

junto com outros fãs, está entendendo qual é sua luta. E que não decidiu não correr 

dela, mas enfrentá-la.  

 

No entanto, o mesmo autor percebe que esse consumo, em todas as características e 

hábitos atrelados a ele, tem modificado a relação da audiência nacional com o conteúdo local, 

como ilustrado na fala a seguir: 

 

Quando me mudei em agosto de 2012, coloquei o televisor lá embaixo na lista de 
prioridades. Minha relação com a televisão havia mudado? Em parte, não. O que 

havia mudado era a relação com o meio, o suporte. No entanto, essa mudança 

trouxe outras. Ao perder o contato com o televisor, com a programação de TV, 

perdi contato também com os comerciais, com os produtos brasileiros, com a 

minha antiga fonte de informação sobre o meio que me fazia companhia e que me 

indicava o que assistir. Mas em momento algum perdi contato com as séries de TV. 

Muito pelo contrário. [Fala de um entrevistado]. (CURI, 2015, p. 26). 

 

 

d) Franquias multimídia 

 

Seis pesquisas tratam de fandoms de franquias presentes em mais de uma mídia sem 

priorizar nenhuma delas. São: Star Wars (SILVEIRA, 2010), The Walking Dead 

(AZEVEDO, 2015), Game of Thrones (MURTA, 2016), Harry Potter (OLIVEIRA, 2016; 

SANTOS, André Luís dos, 2018) e Pokemón (SILVA, 2018). 

Não necessariamente um fã deve consumir todas as diferentes mídias em que o 

produto está presente. “Assim sendo, as camadas de leitura de cada um dos grupos são 

diferentes uma vez que o conhecimento prévio, ou bagagem que carregam, se diferem e 

influenciam o modo como recebem e interpretam” a complexidade da narrativa. (MURTA, 

2016, p. 85). Por sinal, Azevedo (2015, p. 92) nota que consumir certas mídias dão ao fã mais 

prestígio no fandom que outras e, de modo geral, “aqueles que consomem uma maior 

quantidade de informações” sobre o universo ou a obra “se destacam no grupo e em 
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contrapartida estabelecem distinções entre os outros sujeitos na comunidade”. Porém, como 

ele mesmo exemplifica, nem todos os produtos da franquia são acessíveis ao público médio 

brasileiro – como a webserie que não foi disponibilizada no Brasil e o talk show que não era 

legendado, nem por fãs. 

É certo que o consumo de uma mídia induz ao de outra (AZEVEDO, 2015; MURTA, 

2016; OLIVEIRA, 2016). Como explica Murta (2106, p. 75), “ainda que série e livro tenham 

tomado rumos diferentes, a busca por mais detalhes sobre o universo de Game of Thrones 

explica a migração e interesse tanto de leitores das obras de Martin para a série quanto de 

espectadores para os livros”. Azevedo (2016, p. 97) mostra que, além da série, os fãs de The 

Walking Dead tiveram contato também com quadrinho (66%), livros (26%), jogos (40%), 

webserie (34%) e um programa semanal de TV focado na série (14%). 

Assim, a adaptação de uma narrativa de sucesso para outros formatos não é apenas 

“algo esperado, quanto natural no sentido mercadológico”, levando consigo uma legião de 

consumidores fiéis, mas também abrindo a possibilidade de expansão (MURTA, 2016, p.22). 

Porém, “para que tal experiência seja possível, o universo apresentado deve ser coerente, 

versátil e potencialmente expansível, permitindo que novas histórias possam surgir a 

qualquer momento” (MURTA, 2016, p. 27). Sem uma coerência interna, o público, que é 

extremamente observador e crítico quanto às adaptações, pode perder interesse por uma das 

mídias. 

Murta (2016) e André Luís dos Santos (2018) percebem o uso de lacunas narrativas 

para garantir o comprometimento do público através da curiosidade. Teorias para essas 

perguntas constituem boa parte do conteúdo produzido pelos fãs e, segundo Murta (2016), 

tem sua importância para a franquia. Também há as produções de fãs que seguem dando 

continuidade à saga mesmo depois que esta foi oficialmente finalizada (SILVEIRA, 2010; 

SANTOS, André Luís dos, 2018) ou para “corrigir” plots que não agradam os fãs (MURTA, 

2016; SANTOS, André Luís dos, 2018) – nestes casos, a produção não precisa ser canônicas 

(SANTOS, André Luís dos, 2018). 

As obras transformadas em franquias multimídia possuem narrativas complexas – 

que, por vezes, demandam o uso de “dicionários” ou “enciclopédias” da obra (MURTA, 

2016; OLIVEIRA, 2016) e são consumidas mais de uma vez (MURTA, 2016) – e universos 

e mitologias próprios. É a riqueza dessas construções o que parece atrair os fãs (SILVEIRA, 

2010; MURTA, 2016; OLIVEIRA, 2016), como aponto no segundo capítulo. 
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Houve unanimidade com relação à razão para ser fã de Star Wars: todos apontaram 

questões como a riqueza da saga, da história, o pioneirismo dos filmes, a forma 

como George Lucas criou a série, como motivadores de sua adoração pelo tema. 

Além disso, para os membros do Conselho, a mitologia criada por George Lucas e 

a forma escolhida por ele para produzir os filmes e usar o merchandising forma 

muito relevantes para a atração dos fãs, na medida em que seus interesses pela 

história e pelos personagens eram estimulados com produtos e com novos filmes 

lançados periodicamente. (SILVEIRA, 2010, p. 148). 

 

Assim, o universo de Game of Thrones é construído a partir da mescla de elementos 

do mundo real com o de fantasia mas mobiliado com tamanha riqueza de detalhes 

e complexidade que torna a construção desse mundo possível não só na série como 

também no imaginário e na vivência dos seus espectadores. (MURTA, 2016, p. 

103-104). 

 

A preocupação com estratégias transmídias para fornecer experiências imersivas ao 

consumidor está diretamente atrelada a essa ideia (MURTA, 2016). 

Alguns autores observam que essas franquias têm forte impacto cultural, afetando 

diferentes gerações e âmbitos sociais (SILVEIRA, 2010; AZEVEDO, 2015; SILVA, A., 

2018). Para Silveira (2010, p. 148), “a saga de Star Wars passou a fazer parte da cultura como 

um elemento muito importante e, com isso, o gosto pela história acaba sendo transmitido 

entre gerações, de pai para filho, perpetuando-se até a contemporaneidade”. Dentre seus 

respondentes, 7 afirmaram começar o interesse pela saga por recomendação de familiares ou 

amigos mais velhos, enquanto 9 afirmam ter assistido na infância e cultivado a admiração 

desde então. 

Silveira (2010, p. 145) entende que essa “forma particular de engajamento” é fruto 

“da satisfação e do prazer pessoal oferecidos pelo produto de interesse”, observação 

semelhante à feita por Oliveira (2016). Murta (2016) atribui uma das causas desse interesse 

à identificação pessoal do fã com um ou mais personagens. 

 

e) Animes e mangás 

 

Antes de iniciar a discussão dos resultados deste tópico, cabe justificar a razão por 

essas duas expressões realizadas em mídias tão diferentes terem sido unificadas em uma só 

categoria. Como já pôde ser constatado nas categorias anteriores (especialmente a categoria 

Japão, diretriz III), os pesquisadores tratam animes e mangás de forma correlata, 

distinguindo-os quanto ao formato, mas os equiparando quanto às demais características. 

Uma hipótese para isso é que o otaku tende a não restringir seu consumo a uma só mídia da 

cultura japonesa, expandindo-o para TV, HQs, música, jogos etc.; ou que as próprias 
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produções são pensadas como conteúdo transmídia, como o clássico Pokémon. De qualquer 

forma, entendo que dividir a discussão em duas categorias traria resultados repetidos e 

redundantes, que assim atrapalhariam a fluidez dessa já extensa análise. Sempre que 

necessário, estabeleço a diferença ao especificar sobre qual produto o autor se refere. 

Os otakus são mais próximos de “tribos” ou subculturas do que de fandoms, e assim 

são retratados nas pesquisas (URBANO, 2013; TRAVANCAS, 2017; CARLOS, 2011; 

SANTOS, André Noro dos, 2017). Outros autores têm preferência por atrelar esse gosto à 

expressão de um “estilo de vida” (SANTOS, P., 2018). Esses grupos tendem a se organizar 

em eventos ou encontros presenciais (TRAVANCAS, 2017; SANTOS, P., 2018), onde, 

envoltos por um forte sentimento de pertencimento, podem socializar com outros fãs com 

quem se identificam, como visto na categoria própria a essas práticas (dimensão II). 

As pesquisas atribuem o início da “febre” da cultura pop japonesa no Brasil com a 

exibição do anime Cavaleiros do Zodíaco na extinta emissora de TV aberta Rede Manchete, 

no ano de 1994 (TRAVANCAS, 2017; SANTOS, André Noro dos, 2017; SANTOS, P., 

2018). Tendo obtido grande sucesso em outros países “como México, Portugal e Estados 

Unidos, os Cavaleiros já chegaram por aqui acompanhados de uma forte estratégia 

mercadológica, apoiada em produtos que já existiam como parte do media mix japonês”, e, 

desta forma “os bonecos baseados no anime chegaram às lojas brasileiras apenas 12 dias após 

a estreia do desenho, chegando à marca de mais de 300 mil unidades vendidas em menos de 

três meses”, por exemplo. “Além dos bonecos, diversos outros produtos relacionados ao 

desenho foram licenciados no Brasil, e a rápida popularidade alcançada por Cavaleiros 

chamou a atenção das grandes emissoras de TV aberta para o enorme potencial financeiro 

das séries nipônicas” (TRAVANCAS, 2017, p. 45). 

Um fã desse período narra que “nessa época Internet ainda não era algo difundido, 

então os fãs conseguiam informações pelos fanzines, revistas e batendo papo nos eventos. E 

não havia essa facilidade de conseguir as coisas baixando da Internet, então os eventos eram 

praticamente apenas exibições” (DOTAKU apud TRAVANCAS, 2017, p. 62). Travancas 

(2017, p. 46) reforça a importância das revistas de animes surgidas no Brasil nesse período: 

 

Tais revistas especializadas foram importantes centralizadoras dos fãs de animê 

dos anos 1990, familiarizando o público brasileiro com o mundo do entretenimento 

de massa nipônico e trazendo informações sobre séries que ainda nem tinham 

chegado às nossas telinhas. Além disso, essas revistas buscavam interagir com o 

público respondendo cartas de leitores, dando espaço a ilustrações e mangás curtos 

feitos pelos fãs, realizando enquetes e promoções.  
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Em meados dos anos 2000, “as editoras brasileiras comemoravam o sucesso de 

vendas nas bancas e livrarias nacionais. O brasileiro parecia consumir e colecionar mais 

mangás com o passar dos anos”. Entretanto, “a disponibilidade de animês no Brasil por meios 

legais seguiu o caminho inverso ao dos mangás” (TRAVANCAS, 2017, p. 69), em parte 

devido a certas animações que, para serem exibidas no Brasil “acabam sendo editadas com 

cortes e algumas dublagens não retratam fielmente as falas originais das personagens. Um 

dos motivos é horário de exibição, que geralmente é matinal ou vespertino, ou seja, destinado 

ao público em geral” (SANTOS, P., 2018, p. 53). 

Novamente é sinalizada a problemática da demora da chegada o conteúdo de forma 

oficial e legal no Brasil em relação a outros países – se chegar (CARLOS, 2011; HIRATA, 

2012; URBANO, 2013; TRAVANCAS, 2017; SANTOS, André Noro dos, 2017) – e os fãs 

sentem a necessidade de baixar conteúdo via downloads ilegais (CARLOS, 2011; HIRATA, 

2012; URBANO, 2013; TRAVANCAS, 2017; SANTOS, André Noro dos, 2017). À vista 

disso, tradutores, fansubbers e scanlators são considerados essenciais para o consumo atual 

dessas obras (CARLOS, 2011; HIRATA, 2012; URBANO, 2013; TRAVANCAS, 2017; 

SANTOS, André Noro dos, 2017; SANTOS, P., 2018): 

 
Além das páginas na internet dos grupos, consegui encontrar oito sites agregadores 

de scanlation com leitura online de mangás. [...] Somente comparando o número 
de títulos do primeiro site (305 mangás) com os já publicados pelas editoras no 

Brasil (203 mangás), já é possível perceber como a oferta de scanlations é maior 

do que a de forma oficial. (CARLOS, 2010, p. 130). 

 

Travancas (2017), André Noro dos Santos (2017) e Pedro Henrique Conceição dos 

Santos (2018) identificam neste público a inclinação à prática cosplayer, que, ao lado dos 

tradutores, legendadores e scanlators, aparentam ocupar posições hierárquicas mais altas 

dentre as comunidades otakus (SANTOS, P., 2018). 

Mais que as ficções da cultura pop ocidental, as histórias dos mangás e animes 

possuem maior diversidade temática, levando diferentes estilos para diferentes públicos, 

separados, dentre outros critérios, por gênero, idade, classe social (SOARES, 2013; 

SANTOS, André Noro dos, 2017). Essas narrativas são também mais míticas e fantásticas, o 

que desperta o interesse do fã: 

 

Boa parte das tramas e também dos temas dos jogos de videogame, dos animes e 

mangás invoca saberes históricos. Em sua maioria, são personagens mitológicos 

ou medievais que se relacionam por meio de laços ancestrais. Os otakus buscam 

entendimentos, pesquisam sobre assuntos específicos e utilizam-se para isso das 

mais variadas ferramentas. (SANTOS, André Noro, 2017, p. 77). 
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Pedro Henrique Conceição dos Santos (2018, p. 109-110) traz os animes como forma 

de “escape ao cotidiano” e acredita que: 

 
a relação de proximidade entre os personagens e os fãs é ponto crucial para o 

universo do pop japonês, pois os sentimentos partem de uma idealização de um 

mundo fantástico. Existe uma predileção ao universo 2D – animês e mangás – em 

relação ao 3D – a vida real –, mesmo que certas vezes seja em tom de brincadeira. 

Esse vínculo é algo próximo da ideia da realização de suas próprias vidas nos 

enredos das obras japonesas. Contudo, não é algo simples. Não é uma substituição 

da “realidade”, mas uma outra forma de lidar com ela. Há a consciência que o 

mundo que se vive é um enquanto as narrativas dos animês e mangás é outro. O 

que é associado, na maioria das vezes, são as emoções e atitudes trabalhadas ao 

longo das histórias que motiva os fãs a engajar-se nas tramas das figuras que 

admiram.  

 

Devido a essa identificação, os otakus também demonstram ter mais afeição por 

heróis fictícios orientais por seus valores pessoais, ligados à própria cultura japonesa, que 

“depreendem de suas leituras” (SANTOS, André Noro dos, 2017). Tanto André Noro dos 

Santos (2017) quanto Pedro Henrique Conceição dos Santos (2018) observam a incorporação 

desses valores nos modos de agir e na tomada de decisão do público. 

Os otakus brasileiros demonstram duas fortes preocupações relacionadas à audiência: 

a “infantilização” das obras (tanto mangá quanto animes tem como base os desenhos, e, 

portanto, são espontaneamente relacionadas a obras para o público infantil por aqueles que 

não tem familiaridade com esta cultura) e a massificação – quando se tornam mainstream. 

(SANTOS, P., 2018). Pedro Henrique Conceição dos Santos (2018, p. 111) relaciona essas 

questões com conflitos de “aspecto geracional”, em que há uma espécie de hierarquia entre 

as diferentes gerações, com a mais velha (anos 80 e 90) vendo a mais atual (a partir dos anos 

2000) como inferior – chamando-as, pejorativamente, de “otakinho” ou “outakuzinho” ou 

“naruteiros” (que passam a se interessar pela cultura pop japonesa após assistir Naruto, anime 

bastante popular). 

 

f) Hallyu 

 

Finalmente, na última categoria temos a Hallyu, tratada por Quiona Norberto Santos 

e definido como “frenesi juvenil pelos produtos culturais sul-coreanos” (LEE Sangjoon apud 

SANTOS, Q., 2017, p. 55). A autora identifica nessa cultura um complexo de elementos das 

culturas pop japonesa e estadunidense.  
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A primeira fase da Hallyu tem os K-dramas (dramas sul coreanos) como “produto 

cultural líder” da primeira fase, que vai da década de 90 ao início dos anos 2000 (SANTOS, 

Q., 2017, p. 57). No Brasil, a emissora nacional RBTV exibiu dois K-dramas em horário 

nobre, mas já no ano de 2015. A segunda, mais popular e atual fase, que chega com 

intensidade ao Brasil, tem seu maior expoente no K-pop. 

Os músicos de K-pop privilegiam a vertente “ocidental” da música pop, chegando a 

cantar versos e refrãos em inglês. O fato de que estes fazem mais sucesso que o J-pop, mesmo 

o consumo de cultura japonesa sendo muito anterior e mais tradicional no Brasil, corrobora 

com a apreensão de Lins (2017) de que há uma predileção pela música mainstream norte-

americana. Complementarmente, Quiona Norberto Santos (2017) afirma que o estilo tem 

mais aceitação em países que receberam comunidades de imigrantes asiáticos durante e que 

muitos fãs consomem produtos da cultura japonesa antes de chegarem ao K-pop. 

“No K-pop a imagem é tão importante quanto a música” (SANTOS, Q., 2017, p. 63), 

o que evidentemente é passado aos fãs, impactando principalmente no consumo de moda e 

cosméticos. Quiona Santos (2017, p. 60-61) atribui aos fãs o sucesso atual do K-pop e, 

consequentemente da Hallyu: 

 
No fim do decênio de 2000, os produtos culturais coreanos disseminaram, 

respectivamente, pela Ásia, África, Europa, América do Norte e América Latina, 

em virtude do trabalho conjunto do fandom internacional auxiliando a 

disponibilizar, legendar, criar e disseminar conteúdos. 

 

3.1.5 Censo demográfico 

 

Adicionalmente à análise por temas em comum, busquei reunir dados demográficos 

sempre que estes foram informados nos trabalhos analisados. Acredito que, com a cautela de 

considerar as variáveis e limitações do universo mapeado nessas pesquisas, estas informações 

contribuem com o objetivo de traçar um perfil do fã transnacional brasileiro. 

Antes, porém, faço duas importantes observações: 1) muitas pesquisas traziam dados 

sobre gênero, idade, cidade e região e/ou se tinham ou não acesso à internet – contudo, poucas 

foram as que iam além dessas informações, buscando saber sobre raça, sexualidade, renda 

familiar, ocupação e escolaridade, por exemplo. Dados como estes seriam necessários para 

que fosse feita uma análise completa e eficiente da totalidade do fenômeno, compreendendo 

as imbricações e contradições da relação consumidor/Indústria Cultural que discuto no 

capítulo segundo. Aqui, deixo minha sugestão para que, em pesquisas futuras na área, essas 

questões sejam incorporadas. E 2) considero relevante mencionar que, a partir da leitura das 
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metodologias das pesquisas, entendo que os dados a seguir sejam tão representativos do 

universo de fãs brasileiros quanto é do meio em que os pesquisadores se inserem e alcançam 

– através da etnografia em eventos na mesma cidade que residem ou de questionários em 

grupos virtuais (o que já é consideravelmente excludente) que já pertenciam ou tinham 

contato, por exemplo. 

Embora muitos autores citem fãs infantis, principalmente a presença deles em 

eventos, o respondente mais novo de toda a amostragem tinha 14 anos (SANTOS, André 

Noro dos, 2017), enquanto a mais velha, 53 (MESSA, 2006). A maior parte dos fãs 

participantes tem de 18 a 30 anos de idade. A região do sudeste foi, com uma grande folga, 

a mais citada, com destaque para o estado de São Paulo e, em segundo lugar, Rio de Janeiro.62 

Dentre as pesquisas que perguntaram sobre escolaridade e vínculo empregatício, a maioria 

mostra fãs com ensino superior completo ou incompleto (sem grandes disparidades entre os 

dois) e empregados.  

Em geral, o público feminino se sobressai, mas é perceptível que o gênero 

predominante de um fandom está diretamente ligado ao produto consumido. Da mesma 

forma, a predominância do público LGBT no fandom, apontada em três pesquisas 

(RODRIGUES, 2012; BOESCHENSTEIN, 2017; PINHEIRO, 2018) está em grupos devotos 

a séries com protagonistas lésbicas (The L World e Carmilla) ou a divas pop (Beyoncé e Lady 

Gaga). 

Nenhum trabalho faz menção a fãs que não tivessem acesso à internet e duas 

pesquisas trazem a maior parte ou todos os participantes com TV por assinatura em casa.   

                                                             
62 Esses dados se aplicam tanto para pesquisas que estudam os fãs de cidades e estados pré-definidos quanto 

para aqueles que aplicavam entrevistas e questionários virtualmente sem delimitar o lugar de origem ou 

residência do fã. 
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4 “OS MELHORES FÃS DO MUNDO”: A SINGULARIDADE DOS FANDOMS 

BRASILEIROS 

 

Finalmente entramos na etapa analítica, onde culminam os referenciais histórico, 

teórico e empírico estabelecidos, respectivamente, nos capítulos anteriores. Inicio a análise 

temática com a seguinte hipótese (explicada na introdução dessa dissertação): a grande 

paixão dos brasileiros por objetos culturais internacionais se dá devido à nossa tendência de 

mimetizar culturas externas; e os fandoms brasileiros se destacam internacionalmente devido 

a seu alto grau de organização, intensificado com a incorporação das mídias digitais. 

Passada a análise empírica no capítulo anterior, sigo tomando essas afirmações como 

válidas, porém, agora, julgo-as incompletas. Acredito que devam ser também considerados 

os seguintes aspectos: 

 

● Migrações e heranças culturais dadas pelo caráter único da colonização brasileira; 

● O fandom enquanto ambiente de sociabilidade; 

● A importância da autoidentificação com o ídolo; 

● O investimento de indústrias internacionais, e até de governos externos, no nosso 

público; 

● E o valor dado ao capital social e às hierarquias dentro de um fandom. 

 

Para atestar como e por que somos os melhores do mundo, bem como as 

consequências desse consumo, recorro a teorias e análises sobre a cultura pop, fandoms 

transculturais e a formação social e cultural brasileira, considerando os aspectos enumerados 

acima. Feito isso, traço o perfil do fã brasileiro buscando suas singularidades com base nas 

descrições das categorias realizadas no capítulo anterior. A proposta de estabelecer o diálogo 

entre Estudos de Fãs e EPC através dos Estudos Culturais, é, então, adotada ao utilizar autores 

como Hall, Canclini e Martín-Barbero como ponte entre nomes das demais linhas. 

 

4.1 A cultura pop 

 

Todas as 39 teses e dissertações exploradas tratam de fãs ou fandoms de algum 

produto da cultura pop, o que pode ser explicado pelo prejulgamento do termo “fã” ao 

associá-lo à cultura massiva – mas isso não é tudo. Entendo que, para propriamente discernir 

quais características da formação cultural brasileira devem ser desenvolvidas, é necessário, 
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antes, entender que cultura esses públicos consomem. Utilizo, assim, o início deste capítulo 

para apresentar definições e discussões teóricas acerca da cultura pop e cultura pop brasileira.  

Não é fácil chegar a uma definição de algo tão popular (com o perdão do trocadilho). 

Como lembra Velasco (2010), dada a sua onipresença na mídia, temos hoje a impressão de 

que “tudo é pop”. Numa busca por conceitos, mais encontrei argumentações sobre os limites 

do que vem ou não a ser cultura pop que definições, sinalizando suas abrangentes 

articulações. Os autores da área perduram nas discussões sobre as ambiguidades do termo, 

que, simultaneamente, trata da “volatilidade, transitoriedade e ‘contaminação’ dos produtos 

culturais pela lógica efêmera do mercado e do consumo massivo e espetacularizado” e da 

“estrutura de sentimentos da modernidade, exercendo profunda influência no(s) modo(s) 

como as pessoas experimentam o mundo ao seu redor” (PEREIRA DE SÁ; CARREIRO; 

FERRAZ, 2015, p. 9); é “uma cultura de consumo que comporta, ao mesmo tempo, a 

massificação e a segmentação, a contestação e a afirmação do status quo, o profundo e o 

superficial, o sofisticado e o kitsch” (VELASCO, 2010, p. 116). Pereira de Sá, Carreiro e 

Ferraz (2015, p. 09, grifo meu) explicam que “a cultura pop tem óbvias e múltiplas 

implicações estéticas, sublinhadas por questões de gosto e valor; ao mesmo tempo em que 

ela também afeta e é afetada por relações de trabalho, capital e poder”, indicando os 

principais conflitos do termo (previamente levantados aqui).  

Considero como primeiro passo para entender de fato as peculiaridades da cultura 

pop sua permanente dualidade entre arte e mercadoria. Enquanto parte inerente da Indústria 

Cultural, a cultura pop e seus produtos são frutos da fase monopolista do capitalismo, e, como 

consequência, a arte que produz se torna commodity (FISKE, 1989; VELASCO, 2010). A 

lógica mercantil, portanto, não deve ser ignorada nas buscas por sua compreensão. Por seu 

desejo pelo lucro, característico de instituições capitalistas, “o pop, como cultura mundial, 

ao mesmo tempo em que adentra as culturas periféricas se impondo como cultura 

hegemônica, coexiste com as sensibilidades locais”, num processo de “globalização 

econômico-cultural” (VELASCO, 2010, p. 120). Para Fiske (1989, p. 19, tradução minha), 

“a cultura popular sempre é parte de relações de poder, sempre traz vestígios da luta constante 

entre dominação e subordinação”.63,64 

                                                             
63 Segundo Soares (2014), o termo “pop” em “cultura pop” deriva do inglês popular, que no brasil pode ser 

traduzido como “popular midiático” ou “popular massivo” (relativos à cultura pop). Não confundir com o 

“popular folclórico”, mais próximo do termo folk em inglês. 
64 Do original: “popular culture always is part of power relations; it always bears traces of the constant 

struggle between domination and subordination”. 
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Porém, também é Fiske (1989, p. 11) quem lembra que, como toda commodity, seus 

produtos apresentam duas funções: material e cultural, com duas distintas ênfases: “dinheiro 

e significado”65, respectivamente. Com isso, o segundo passo para sua compreensão seria 

identificar as potenciais formas de apropriação por parte do consumidor, afinal, “para ser 

transformada em cultura popular, uma mercadoria também deve satisfazer os interesses do 

povo” (FISKE, 1989, p. 22, tradução minha).66 A Indústria Cultural produz e disponibiliza 

repertório a ser usado ou não pela massa, essa sim a responsável pela elaboração da cultura 

pop. É o público quem denota sentido e valoração ao produto, sendo este, por definição, um 

bem simbólico (FISKE, 1981; SOARES, 2014). Na cultura pop, “o público interpreta, 

negocia, se apropria de artefatos e textos culturais, compreendendo-os dentro da sua 

experiência de vida”, o que faz desses produtos guias para as normas do contexto 

contemporâneo, como “distinções de raça, gênero, faixa etária, entre outros”, que acabam 

por se subsumir a diretrizes do capitalismo (SOARES, 2014, p. 74). Sobre isso, Amaral, 

Souza e Monteiro (2015) demonstram como as práticas políticas do público podem ser tão 

subordinadas à cultura pop como a cultura pop se utiliza de pautas sociais em benefício 

próprio. 

Uma vez consideradas as funções descritas por Fiske (1989), tomo por referência para 

o debate subsequente a definição de Soares (2014, p. 69), que, acredito, representa 

devidamente amplitude do objeto: 

 

Atribuímos cultura pop, ao conjunto de práticas, experiências e produtos norteados 

pela lógica midiática, que tem como gênese o entretenimento; se ancora, em grande 

parte, a partir de modos de produção ligados às indústrias da cultura (música, 

cinema, televisão, editorial, entre outras) e estabelece formas de fruição e consumo 

que permeiam um certo senso de comunidade, pertencimento ou compartilhamento 

de afinidades que situam indivíduos dentro de um sentido transnacional e 

globalizante.  

 

Diante da distinção entre o material e o cultural nos termos de Fiske, parece haver um 

consenso entre o autores de que a forma ideal de tratar a cultura pop é sem fazer a separação 

entre elas (FISKE, 1989; VELASCO, 2010; PEREIRA DE SÁ; CARREIRO; FERRARAZ, 

2015; SOARES, 2014). Porém, devido às linhas teóricas comuns a pesquisadores dessa 

temática há uma aparente predileção por estudar a cultura pop através do consumidor, em 

                                                             
65 Do original: “emphasis on money or meaning”. 
66 Do original: “to be made into popular culture, a commodity must also bear the interests of the people”. 
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detrimento da produção, de forma análoga aos Estudos de Fãs, o que contribui para a escassez 

de discussões sobre mercado e exploração na amostragem empírica:  

 
A cultura popular é necessariamente a arte de se dar um jeito com o que está 

disponível. Isso significa que o estudo da cultura popular exige o estudo não apenas 

dos produtos culturais dos quais é feito, mas também das formas como as pessoas 

os usam. Estas últimas são muito mais criativas e variadas que os primeiros.67 

(FISKE, 1989, p. 15). 

 
[...] apontar as múltiplas e heterogêneas articulações do pop com o mercado, com 

o capital – ou como denunciou Adorno, com a “indústria cultural” – pode ser um 

ponto de partida mas não de chegada. Pois, interessa-nos, sobretudo, os meandros 

e as apropriações que sustentam o pop como o cerne da experiência moderna e 

sinônimo da cultura da mídia; e que faz com que as referências da cultura pop se 
expandam para além da sua matriz, ligada ao entretenimento, sustentando os 

desejos transnacionais de cosmopolitismo nos mais diferentes recônditos do 

planeta. O que move o pop? O que nos move, enquanto modernos, através do pop? 

(PEREIRA DE SÁ; CARREIRO; FERRARAZ, 2015, p. 9). 

 

 Essa predileção leva, novamente, ao discurso do consumidor soberano, contestado 

previamente aqui. Há, portanto, uma necessidade, reconhecida pelos próprios autores, de, “a 

partir de objetos e questões empíricas específicas, validar a inclinação dos Estudos Culturais 

para áreas próximas, notadamente a Sociologia da Produção, os Estudos de Consumo e a 

Economia Política da Comunicação” (SOARES, 2014, p. 7).  

A EPC não nega que existam tais apropriações e tampouco a importância delas para 

o estabelecimento e persistência da cultura pop. O que suas teorias apontam é que elas não 

são conquistas de uma audiência emancipada – e sim artifícios arquitetados para evitar a 

aleatoriedade da realização e se fazer presente para o maior número de pessoas no máximo 

de tempo possível, cumprindo sua missão de ocupar nosso cotidiano mediando nossa atenção 

para o capital e para o Estado. É a função comercial, e não a artística ou de entretenimento, 

o que guia as principais características dos produtos da cultura pop, que culminam sempre 

numa lógica rotativa e de amplo alcance.  

A seguir, identifico algumas dessas características, pautadas a partir dos diferentes 

autores supracitados: 

 

● Efemeridade: busca constante pela ideia de novidade, com obras voláteis, que 

“duram” (ao menos no interesse do público) não mais que alguns meses. Velasco 

                                                             
67 Do original: “popular culture is necessarily the art of making do with what is available. This means that the 

study of popular culture requires the study not only of the cultural commodities out of which it is made, but 

also of the ways, people use them. The latter are far more creative and varied than the former”. 
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(2010, p. 124) fala de uma “obsolescência programada” voltada para produtos 

culturais, onde um produto deve entrar em desuso o mais rápido possível para que 

outro seja necessitado e o sistema reproduzido. 

● Caráter de entretenimento: seu objetivo estético é primeiramente voltado para o lazer, 

a diversão, a distração (SOARES, 2014). 

● Aspecto serial: em consonância com a efemeridade, a produção cultural, assim como 

de qualquer outra indústria capitalista, deve ser massiva para permitir a rápida 

rotatividade (JANOTTI JÚNIOR, 2015). 

● Uso de lugares-comuns: o pop habita o cotidiano da massa populacional e usa dos 

clichês impostos por ele mesmo (arranjos de música semelhantes ou iguais; filmes 

com finais felizes; novelas com frases de efeito, entre outros) para criar um consumo 

mais instantâneo e descomplicado (SOARES, 2014).  

● Acesso facilitado: consumir o produto da cultura pop, qualquer que seja, não deve 

exigir procura ou esforço de acesso, como na cultura erudita (que exige a visita a 

museus e coleções, por exemplo). Ao contrário, quando possível deve se dar de forma 

orgânica e automática.  

● Lógica globalizante: com um consumo simplificado por símbolos pré-estabelecidos 

e o acesso facilitado, cria-se uma “cultura comum” que ultrapassa fronteiras 

(SOARES, 2014, p. 75). 

 

Outro atributo possível seria a aptidão à massificação, entretanto, como bem coloca 

Velasco (2010), esta tem sido sobreposta pela segmentação, num efeito de “quase-massa” 

(LINO apud VELASCO, 2010, p. 121). Esse processo de divisão em nichos, que se inicia no 

fim do século passado, é fortalecido com a introdução de mídias digitais. 

Todos esses pontos se conectam e se interferem mutuamente em um só propósito: a 

audiência. Não é à toa que são os mesmos que caracterizam a “fórmula de sucesso” da 

Indústria Cultural descrita por Schneider (2015), Bolaño (2000) e membros corrente francesa 

da EPC. São também próximos do que Harvey (1994) caracteriza como modelo de 

acumulação flexível, padrão de flexibilização do capital (não restrito a indústrias de 

entretenimento), surgido diante da crise de esgotamento do modelo fordista: 

 

Estes sistemas de produção flexível permitiram uma aceleração do ritmo da 

inovação do produto, ao lado da exploração de nichos de mercado altamente 

especializados e de pequena escala. [...] O tempo de giro – que sempre é a chave 

da lucratividade capitalista – foi reduzido de modo dramático pelo uso de novas 
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tecnologias produtivas (automação, robôs) e de novas formas organizacionais. Mas 

a aceleração do tempo de giro na produção teria sido inútil sem a redução do tempo 

de giro no consumo. [...] A acumulação flexível foi acompanhada na ponta do 

consumo, portanto, por uma atenção muito maior às modas fugazes e pela 

mobilização de todos os artifícios de indução de necessidades e de transformação 

cultural que isso implica. A estética relativamente estável do modernismo fordista 

cedeu lugar a todo o fermento, instabilidade e qualidade fugidias de uma estética 

pós-moderna que celebra a diferença, a efemeridade, o espetáculo, a moda e a 

mercadificação de formas culturais. (HARVEY, 1994, 148). 

 

Com essas características não intento cair em discursos valorativos e excludentes. Me 

alinho às discussões de Martín-Barbero (1997), evitando possíveis reducionismos ao 

entender que a comunicação de massa, aqui particularizada na cultura pop, deve ser 

apreendida na interface entre produção e recepção, ressaltando tanto os objetivos de 

produtores quanto as formações de sentido baseadas nas cotidianidades dos receptores. É esta 

a principal relevância em se considerar o papel da audiência nas discussões sobre cultura 

pop: descredibilizar o julgamento elitista que, devido à sua essência mercadológica e 

capitalista, interpreta a cultura pop como “uma categoria residual, ali para acomodar textos e 

práticas incapazes de atender aos padrões requeridos para serem qualificadas como cultura 

erudita”68 (STOREY, 2009, p. 6, tradução minha). A imbricação na lógica de mercado não 

implica em perda de valor cultural ou estético, tampouco na passividade do público. A não 

soberania não significa um consumidor inerte, e sim um consumidor com escolhas limitadas 

e direcionadas (“só se gosta do que se conhece”), mas ainda escolhas autônomas – retomando 

a Teoria da Estruturação (Giddens, 1989). As pesquisas analisadas não deixam dúvidas de 

que os consumidores de cultura pop – e aqui me incluo nesse conjunto – vivenciam um afeto 

genuíno por algumas de suas músicas, séries, filmes, estrelas etc., enquanto recusam outras 

a partir de motivações arbitrárias e, sobretudo, pessoais. É essa a causa da aleatoriedade da 

realização, característica intrínseca que distingue a Indústria Cultural das demais indústrias 

do capitalismo monopolista. 

Percebe-se que os discursos e temas tratados neste tópico não diferem dos proferidos 

pelos Estudos de Fãs, justificando o resultado da amostragem. Tomando como enfoque a 

compreensão a partir da apropriação do público, Velasco (2010, p. 118) discute que: 

 

Mais do que identificação e projeção, a apropriação dos pop stars pelos jovens é 

uma forma de construir suas identidades sociais, em oposição às identidades dadas 

pelas instituições tradicionais da sociedade, como a família, a escola, a Igreja, o 

trabalho etc. Os fãs, a despeito das narrativas que enxergam suas atitudes como 

                                                             
68 Do original: “a residual category there to accommodate texts and practices that are unable to meet the 

required standards to qualify as culture”. 
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patologias, através de suas ações, criam, de forma ativa, uma ideia de comunidade 

unida por afinidades, como nos casos dos fãs-clubes (SHUKER, 2001). Os gostos 

musicais e estilos adotados por grupos de fãs, definidos por fatores sociais, de 

classe, de gênero, étnicos e etários, são exemplos de como a cultura pop serve como 

capital cultural simbólico. Os significados dados pelos fãs à cultura pop 

representam os esforços de grupos sociais de se diferenciarem de outros grupos.  

 

Nem todo fã é necessariamente consumidor de algo da cultura pop (lembrando que 

termos como “entusiasta” e “apreciador”, seguindo a definição adotada aqui, também se 

qualificam como fãs), mas é inegável a correlação: sendo esta intrinsecamente ligada à lógica 

capitalista, se torna parte mais mainstream e central da Indústria Cultural. Suas produções 

são elaboradas de forma propícia para um consumo que permeie o mundo da vida e seja 

lucrativo para capital e Estado.  

  

4.2 Teoria transcultural do fandom e fandoms culturais transnacionais 

 

Todas as características da cultura pop, especialmente a sua lógica globalizante, 

contribuem para a formação de fandoms de países diferentes ao país de origem do texto. Com 

o recurso da internet, que simplifica o acesso e encurta o tempo de distribuição, são 

impulsionados o surgimento de gostos e afinidades homólogas mesmo em contextos 

culturais, linguísticos e sociais variados (CHIN; MORIMOTO, 2013). Se o consumo dos fãs, 

por definição, resulta em processos interativos e transformativos, o acréscimo das mídias 

digitais amplia essas interações e apropriações ao nível mundial, onde fandoms regionais 

interagem, criam, cooperam e distribuem, formando uma só grande comunidade de fãs 

(JENKINS, 2008; BOOTH, 2010; CHIN; MORIMOTO, 2013). Em suas contradições, essas 

trocas simultaneamente auxiliam as culturas hegemônicas e as contraculturas, intensificando 

o processo de globalização cultural (LEE, 2014).  

Via tecnologias digitais, os fandoms que cruzam fronteiras se tornaram também mais 

expostos e relevantes para os teóricos (CHIN; MORIMOTO, 2013; LEE, 2014). Em seu 

artigo “Towards a theory of transcultural fandom” (Rumo à teoria do fandom transcultural, 

em tradução livre), Berta Chin e Lori Morimoto (2013, p. 93, tradução minha) objetivam 

ampliar a discussão dessa temática para além das pesquisas de autores anglo-saxões, que até 

então deixaram esses fandoms “relegados à periferia dos estudos sobre fandom, e com eles 

as ideias únicas que oferecem sobre as maneiras pelas quais os fãs interpretam e interagem 
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com a mídia e entre si em um mercado global de mídia cada vez mais intensivo”69, 

acrescentando que: 

 

questões sobre como e por que diferentes mídias transfronteiriças capturam a 

imaginação dos fãs, bem como de que forma os fãs incorporam a mídia em seus 

próprios contextos culturais populares e quais significados eles atribuem às 

mesmas, têm o potencial de complexificar e contribuir com nuances para uma 

disciplina que, em sua iteração no idioma inglês, permaneceu firmemente anglo-

americana na orientação (embora relativamente indiferenciada por tudo isso).70  

 

As autoras argumentam que esses fãs se apropriam de objetos internacionais a partir 

dos meios que dispõem dentro do contexto social de cada um – o que é demonstrado por 

algumas pesquisas analisadas, como as de Rodrigues (2012) e Pinheiro (2018) sobre lésbicas 

fãs de séries protagonizadas por mulheres em relações homoafetivas; de Monma (2018) sobre 

mulheres negras fãs de Beyoncé; ou ainda as menções às práticas de cospobre. Para as 

autoras, os consumidores se tornam fãs “por causa de um momento de afinidade entre fã e 

objeto transcultural” (CHIN; MORIMOTO, 2013, p. 104 e 105, tradução minha).71 A 

nacionalidade (do fã e do texto) é apenas um dos diversos pontos de afinidade possíveis. 

Dessa forma, Chin e Morimoto (2013) sugerem que esses grupos sejam analisados não mais 

pela lógica “transnacional”, que implicaria em considerar apenas aspectos nacionais (sócio-

históricos, políticos e econômicos), e sim por uma extensão desse termo, chegando à noção 

de “transcultural”, que, além desses, abrange os fatores de gênero, raça, classe, sexualidade 

etc. Distinguir fandoms por nacionalidades seria, portanto, tão excludente quanto as 

distinções por objeto idolatrado (MORIMOTO, 2017). 

Ainda que em linhas distintas e distantes, o pensamento de Chin e Morimoto (2013) 

respalda o de Schneider (2015), que, assim como explicado no capítulo segundo, acredita 

que o gosto do consumidor só pode ser compreendido em sua completude se consideradas 

categorias sociais. Essas categorias são o que ele chama de “universos identitários”, 

determinantes para a nossa interpretação cultural.  

                                                             
69 Do original: “In this way, border-crossing fandoms are relegated to the periphery of fandom studies, and 

with them the unique insights they offer about the ways that fans interpret and interact with both media and 

one another in an ever-intensifying global media marketplace”. 
70 Do original: “questions of both how and why different border-crossing media capture the imaginations of 

fans, as well as how fans incorporate cross-border media into their own popular cultural contexts and what 

meanings they attribute to them, have the potential to complexify and contribute nuance to a discipline that, in 

its English-language iteration, has remained steadfastly Anglo-American in orientation (albeit relatively 

undifferentiated for all that)”. 
71 Do original: “In other words, fans become fans not (necessarily) because of any cultural or national 

differences or similarities, but because of a moment of affinity between the fan and transcultural object”. 
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Lee (2014, p. 195, tradução minha), por outro lado, defende o estudo especificado em 

nacionalidades – com o termo “fandom cultural transnacional” (transnational cultural 

fandom) – justificando que o aspecto nacional pode ser suficiente e favorável para certas 

pesquisas, especialmente as que tratam do contexto da globalização frente às mídias digitais. 

Sendo menos abrangente que o “global”, “transnacional”, representaria a “mobilidade do 

produto cultural e midiático através das fronteiras nacionais, geográficas, culturais e 

linguísticas e nos incentiva a examinar o processo atual de movimento e os papéis das 

comunidades de fãs nele” e a “complexidade da globalização cultural, onde a cultura e a 

mídia são traficadas em direções plurais por várias agências, incluindo não apenas atores 

comerciais e governamentais, mas também consumidores culturais que estão virtualmente 

conectado”.72 

 

Eu gostaria de propor que uma perspectiva transnacional pode beneficiar estudos 

de fãs ao convidar perspectivas macro e globais. Isso nos lembra que os fãs 

culturais e da mídia acontecem não apenas nos centros da economia cultural global, 

mas também em suas periferias. [...] O fandom transnacional poderia ser visto 

como uma manifestação da globalização cultural, caracterizada pela coexistência 

de fluxos dominantes e contra o envolvimento de múltiplas agências, incluindo 

indústrias, governos e fãs, e as desconjunturas causadas pela tensão e contradição 

entre as forças globalizantes das diferenças. (LEE, 2014, p. 204, tradução minha). 
73  

 

A interferência governamental e o consumo fronteiriço de fãs são alguns dos 

exemplos que corroboram com a proposta de Lee (2014) por estudos priorizando o viés 

transnacional. A partir de pesquisas anteriores, a autora entende que esse consumo não pode 

ser separado da percepção e reconhecimento da cultura do país produtor e, com isso, esses 

fandoms têm o potencial de atrair a atenção de governos em busca de divulgação e de sua 

cultura. Nos últimos anos os fandoms transnacionais se tornam importante objetos de política 

cultural do que Lee (2014, p. 203) entende por “national branding”, isto é, “uma combinação 

de diplomacia cultural e política de indústrias culturais”, tendo impacto na imagem 

                                                             
72 Do original: “The concept of 'transnational' concerns the mobility of cultural and media text across 

national, geographic, cultural and linguistic borders and encourages us to look into the current process of 
movement and fan communities' roles in it. Compared with the notion of 'global', 'transnational' is less 

encompassing or generalising, meaning the complexity of cultural globalization, where culture and media are 

trafficked in plural directions by multiple agencies including not only commercial and governmental actors 

but also cultural consumers who are virtually connected”. 
73 Do original: “I would like to propose that a transnational perspective can benefit fan studies by inviting 

macro and global perspectives. It reminds us that cultural and media fandom takes place not only at the 

centres of global cultural economy but also at its peripheries. [...] Transnational fandom could be seen as a 

manifestation of cultural globalisation which is characterised by the co-existence of dominant and contra 

flows, the involvement of multiple agencies including the industries, governments and fans and the 

disjunctures caused by tension and contradiction between difference globalising forces”. 
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internacional, bem como sua legitimação e identidade nacional. É o que Quiona Norberto 

Santos (2017) respalda ao reportar o apoio de órgãos governamentais sul-coreanos a sites 

brasileiros sobre K-pop, que exercem importante papel na divulgação do estilo no Brasil. 

Outro exemplo é a predominância de pesquisas sobre fandoms de produtos estadunidense na 

amostragem do capítulo anterior. Não há menção ao governo norte-americano financiando 

diretamente qualquer fandom ou suas práticas, mas é certo que a hegemonia americana foi 

conquistada com apoio da disseminação dos produtos de suas indústrias culturais, 

especialmente as hollywoodianas, que usufruía de auxílio e incentivo estatal para tal. O 

grande consumo de fãs de obras e artistas americanos demonstra que ainda vivemos o efeito 

desse período, numa espécie de “pós-american way of life” – utilizando o “pós” no mesmo 

sentido abrangente e respeitando as heterogeneidades históricas de cada nação que Hall 

(2003b) defende em “pós-colonial”.74 Lee (2014, p. 197, tradução minha) valida essa 

percepção, entendendo que: 

 

O acesso e o consumo globalizados de filmes, TV e música pop dos EUA são 

atribuíveis não apenas a fatores de mercado (a economia de escala de seu mercado 

doméstico, redes avançadas de distribuição global e marketing de alto orçamento), 
mas também a fatores políticos, econômicos e culturais (poder político e 

econômico do país e hegemonia cultural da língua inglesa).75 

  

Ela cita as telenovelas latino-americanas, os animes e mangás japoneses e os mais 

recentes dramas e músicos sul-coreanos como exceção à hegemonia do consumo globalizado 

de produtos americanos. Por certo, são exatamente essas as produções não estadunidenses 

que se destacam na nossa amostragem – enquanto as demais possuem estilos altamente 

americanizados e/ou foram apropriadas pela cultura pop americana (as bandas irlandesa e 

britânica U2 e Rolling Stones, respectivamente; a cantora canadense Avril Lavigne; e as 

franquias britânicas Harry Potter e Doctor Who). Ao contrário dos Estados Unidos, países da 

Ásia e América Latina não dispõem da mesma facilidade de circulação global, encontrando 

                                                             
74 Numa busca por definir pós-colonialismo, Hall (2003, p. 107) explica que: “A Austrália e o Canadá, de um 
lado, a Nigéria, a Índia e a Jamaica, de outro, certamente não são ‘pós-coloniais’ num mesmo sentido. Mas 

isso não significa que esses países não sejam de maneira alguma ‘pós-coloniais’. [...] O que o conceito pode 

nos ajudar a fazer é descrever ou caracterizar a mudança nas relações globais, que marca a transição 

(necessariamente irregular) da era dos Impérios para o momento da pós- independência ou da pós-

descolonização. Pode ser útil também (embora aqui seu valor seja mais simbólico) na identificação do que são 

as novas relações e disposições do poder que emergem nesta nova conjuntura.” 
75 Do original: “Globalised access to and consumption of US film, TV and pop music is attributable not 

merely to market factors (the economy of scale of their domestic market, advanced global distribution 

networks and high-budget marketing) but also to political, economic and cultural factors (the country’s 

political and economic power and cultural hegemony of the English language)”. 
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desafios (comerciais e culturais) para a entrada em mercados internacionais, dependendo 

diretamente de práticas voluntárias de fãs (através de traduções, troca de informações, 

disponibilização de downloads etc.) para que sejam de fato consumidos internacionalmente, 

como mostram as pesquisas sobre legendas, scanlation, páginas e blogs de fãs. Assim como 

Florito (2014) e Vieira (2015), Lee (2014, p. 38, tradução minha) posiciona o fã no papel de 

mediador, precisamente “produto e gatilho de mediação”76 – neste caso, cultural e 

linguisticamente. 

O uso – e incentivo – da Indústria Cultural para função de propaganda governamental 

é previsto pela EPC. Recapitulando o que foi explicitado em detalhes nos capítulos iniciais: 

para exercer a mediação entre Estado e público, uma das finalidades essenciais dessa 

indústria, ela precisa 1) captar a atenção do público e 2) buscar se manter presente na rotina 

desses. Isso é realizado através da conquista de identificação e empatia dada pela reprodução 

de um lugar-comum, denominado por Habermas (1981) de mundo da vida (BOLANÕ, 2000). 

As indústrias culturais conseguem se moldar às formas culturais que desejam atingir, 

conquistando, ou melhor, acomodando, os mais variados gostos (MARTÍN-BARBERO, 

2004; SCHNEIDER, 2015). Isso não implica numa padronização cultural, e sim uma 

“mundialização de imaginários” a partir de produtos “que representam estilos e valores 

desterritorializados, aos quais correspondem também novas figuras da memória” (MARTÍN-

BARBERO, 2004, p. 60). 

A segunda função da Indústria Cultural, não considerada pelas teorias transculturais 

e transnacionais do fandom é a publicidade, em benefício do capital. Assim como o Estado 

necessita da mediação comunicacional, cultural e informacional, o capital também faz uso 

da atenção da audiência para se manter ativo. Neste caso, porém, a prevalência, divulgação 

ou legitimação de culturas nacionais específicas não são prioridades, sendo ofuscada pelos 

números de audiência e retorno financeiro. É o caso da exibição do anime Cavaleiros do 

Zodíaco na Rede Manchete, que, sabendo do sucesso em outros países, trouxe a obra 

acompanhada de toda uma estratégia mercadológica envolvendo diversos produtos 

licenciados. O consequente sucesso de Cavaleiros do Zodíaco influenciou demais emissoras 

a exibir desenhos animados japoneses, abrindo portas para o consumo massivo de animes no 

Brasil (TRAVANCAS, 2017).  

Há aqui uma forte relação com o hibridismo e a mestiçagem cultural, processos 

distintos que se dão no cruzamento de diferentes culturas e incorporação de seus elementos. 

                                                             
76 Do original: “the fandom can be regarded as a product (and a further trigger) of overseas fan 

communities’ voluntary and purposeful cultural and linguistic mediation”. 
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Enquanto na mestiçagem esses elementos mantêm suas especificidades, tornando-se 

perceptíveis “numa relação tensa, ambivalente, contraditória”, nas culturas híbridas eles são 

fundidos num todo único (CATTANI, 2007, p. 67). Seja mestiçagem ou hibridismo, esses 

processos comprometem todo o consumo cultural, desde a criação até a recepção e 

subsequente significação dos objetos. Chin, Morimoto (2013) e Lee (2014) salientam que 

discorrem a partir de experiências próximas às suas realidades, nos dois casos tratando 

prioritariamente da relação fandom/produto cultural entre leste asiático e Estados Unidos – 

e, talvez por isso não façam menção à teorias de culturas híbridas ou mestiças, mais 

comumente relacionadas à realidade da América Latina.  

No Brasil, Vieira (2015), Amaral e Tassinari (2016), Nakamura (2017) e Amaral 

(2016) relacionam fandoms locais com a teoria transcultural, sendo os primeiros sobre 

fandoms específicos (Doctor Who, K-pop, e cultura otaku) e a última atendo-se aos contextos 

de gênero e idade em fandoms geeks e a subcultura gótica. Amaral (2016), ao final de seu 

artigo, também sugere a necessidade por aprofundamentos teóricos e novas pesquisas na 

temática. 

Mesmo compreendendo a crítica de Chin e Morimoto (2013), entendo que as questões 

que esta dissertação procura responder clamam uma abordagem que valorize os contextos 

sociais, históricos e econômicos do Brasil, sendo a discussão a seguir pautada pela ideia de 

fandoms transnacionais, tal qual proposta por Lee (2014). Ainda que haja o interesse por, em 

segundo plano, indicar contextos sociais específicos, a abrangência de fandoms mapeados na 

amostragem e a escassez de dados sociodemográficos das pesquisas analisadas não permitem 

qualquer generalização nesse sentido além de idade e classe social – dois eixos levantados 

por Amaral (2016) como fundamentais para a compreensão da cultura pop brasileira, a serem 

explorados, junto com o eixo da nacionalidade, a seguir. 

 

4.3 O consumo de fãs brasileiros transnacionais e o contexto sócio-histórico brasileiro  

 

No período colonial, “a visita de uma companhia teatral europeia a uma cidade do 

país podia ser o acontecimento cultural marcante na vida de toda uma geração”. (FURTADO, 

1984a, p. 39). Centenas de anos depois, se perguntarmos algo relativo a um fã transnacional 

que teve a oportunidade de presenciar e interagir pessoalmente com o ídolo, talvez 

percebamos que não muito mudou. 
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É fato que a cultura pop – globalizante e de consumo acessível por essência – viabiliza 

e mantém fandoms transnacionais por todo o mundo, que, a partir de seus contextos 

socioculturais particulares, desenvolvem afeto e se apropriam de obras de origens diferentes 

da sua. Todavia, defendo que há algo sobre esse mesmo consumo no Brasil que não é 

encontrado em outros países – e é esse algo que motiva minhas inquietações, enquanto 

pesquisadora e fã. Mas antes de buscar razões, é preciso provar essa distinção. 

 

4.3.1 “For the love of God do not mess with Brazil”77 

 

Em setembro de 2017 o ator americano Cole Sprouse postou uma lista com as “formas 

mais rápidas de matar sua carreira no entretenimento”, estando em primeiro lugar “ofender 

brasileiros” (SPROUSE, 2017). Em resposta, o perfil americano da empresa Netflix pediu 

que “pelo amor de Deus, não mexa com o Brasil” (NETFLIX, 2017). Já o escritor e youtuber 

Kaleb Nation brincou que “a relevância de uma celebridade pode ser mensurada com precisão 

por quantos tweets ‘come to Brazil !!!!!’ eles recebem em um dia” (KALEB NATION, 2017) 

– ver figuras 6 e 7.  

 

 

                                                             
77 “Pelo amor de Deus, não mexa com o Brasil” (tradução minha).  

Figura 6: Interação entre o perfil da Netflix Estados Unidos em resposta 

ao ator Cole Sprouse. Fontes: https://twitter.com/colesprouse e 

https://twitter.com/netflix. 
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O jargão “come to Brazil” ou “please come to Brazil” (venha para o Brasil ou por 

favor venha para o Brasil, em tradução livre) começa em 2008 e se populariza a partir de 

meados do ano seguinte (FELDMAN, 2016), como um pedido genuíno de fãs de músicos 

internacionais que inundavam a sessão de comentários em perfis de redes sociais dos mesmos 

pedindo por shows no país – independente do conteúdo do post. Em pouco tempo a frase 

tornou-se símbolo do empenho digital do público brasileiro e se estendeu para perfis de 

qualquer artista ou celebridade, sem muita explicação do que eles fariam caso viessem ao 

país. 

 

Hoje, é uma piada utilizada por toda a internet, por vezes com um certo tom de 

preconceito ou desdém quando citado por usuários de países economicamente mais 

desenvolvidos (BELINKY, 2016) – ver figura 8 – , dando até nome a uma música da cantora 

Alaska Thunderfuck, cujo videoclipe conta com mais de 4 milhões e meio de visualizações 

(ALASKA... 2017). 

Figura 7: Interação entre o youtuber e escritor Kaleb Nation em resposta ao ator 

Cole Sprouse. Fonte: https://twitter.com/netflix. 

Figura 8: Post na plataforma Tumblr. Em tradução livre: 
“primeiras palavras de um bebê canadense, britânico ou 

espanhol: mama; primeiras palavras de um bebê brasileiro: 

please come to Brazil”. Fonte: Feldman, 2016. 
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Alguns fãs justificam o uso repetido da frase com a demora que leva para os ídolos 

virem performar no país. “Essa privação, combinada com nossa intensidade natural, 

brincadeira e abertura para expressar afeto, inevitavelmente nos levou a ganhar uma 

reputação de fãs mais intensos e extras por aí, online e na vida real” (BELINKY, 2017, on-

line, tradução minha).78 E, em suas defesas, acreditam que o pedido já funcionou diversas 

vezes, senão com um show local, ao menos com respostas virtuais do ídolo demonstrando 

carinho e reconhecimento pelos fandoms brasileiros, o que já é um grande feito para eles. 

Como vimos, os fãs nacionais são aqueles que disponibilizam legendas e traduções 

minutos depois da obra original ser disponibilizada; fazem mutirões virtuais para dominar a 

sessão de comentários; criam sites e páginas não-oficiais, sem qualquer retorno financeiro, 

para auxiliar no consumo de outros fãs; não medem esforços para colocar o nome do ídolo 

nos trending topics do Twitter; e são grandes responsáveis pelo acervo total de memes da 

internet (CALIXTO, 2017). Mas seu diferencial não vem só das interações virtuais. São 

conhecidos e reconhecidos em todo mundo pela sua forma própria, intensa e calorosa de 

exercer a idolatria mesmo fora da internet, literalmente desde o momento que o ídolo chega 

ao país, com seguidores que se reúnem em dezenas ou centenas de iguais para recebê-lo no 

aeroporto e seguem para ficar à espreita de qualquer aparição na sacada do hotel – ao menos 

aqueles que já não estiverem acampando há semanas em filas de shows. O Brasil é 

responsável por shows históricos e recordes de público de vários artistas, bem como um dos 

principais mercados externos da indústria cinematográfica hollywoodiana; é também 

conhecido como um dos maiores consumidores de anime depois do próprio Japão 

(ABBADE, 2017); e, mais recentemente, por sediar a maior Comic Con (evento voltado para 

a cultura geek e pop) do mundo (DESIDÉRIO, 2017). 

É bem verdade que tais ações, quando apenas elencadas dessa forma, não parecem 

diferir significativamente de grupos de fãs de qualquer outro país. Tampouco há como 

quantificar de forma prática e definitiva essa intensidade característica. A paixão singular dos 

brasileiros, reconhecida em diversas matérias, e referências na cultura pop como memes, 

letras de música e até documentário (BELINKY, 2017)79 , talvez só possa ser realmente 

                                                             
78 Do original: “That deprivation, combined with our natural intensity, playfulness and openness to 

expressing affection, has inevitably led to us gaining a reputation as the more intense, extra fans out there, 

both online and IRL”. 
79 Waiting for B é um documentário brasileiro, com direção de Paulo Cesar Toledo e Abigail Spindel, que 

“acompanha a jornada de super-fãs de Beyoncé que, sem condições de pagar pelos ingressos mais caros, 

acamparam por 2 meses para garantir seu lugar na primeira fila. Convivendo com essa comunidade 

improvisada, vêm a tona muitos assuntos importantes como classe econômica, identidade negra, homofobia, 

feminismo e o que significa esse sacrifício em prol de um fenômeno midiático muito maior e mais poderoso 

que eles próprios” (WAITING..., 2016). 



179 

aceita como única por quem a vive, isto é, fãs e ídolos. É o que mostra a fala da cantora 

estadunidense Katy Perry durante show no Rio de Janeiro, que pergunta “por que o Brasil 

está sempre cheio dos maiores amantes da música? [...] vocês têm fogo. Vocês têm paixão. 

Vocês têm algo que eu nunca vi, e já estive em todo o mundo e é totalmente diferente aqui!” 

(KATY PERRY..., 2016, vídeo online, tradução minha).80 Também podemos citar o ator Ian 

Somerhalder ao afirmar que “eu nunca vi ou senti ou ouvi mais paixão e amor... É 

inacreditável”81, para o que Paul Wesley, com quem dividia a série The Vampire Diaries, 

responde que os brasileiros são “definitivamente os fãs mais entusiasmados de todos os países 

que já visitamos. É uma loucura!” (VAMPIRE ATTRACTION…, 2015, vídeo online, 

tradução minha).82 Ou a banda de K-pop BTS, cujos integrantes, ao serem questionados sobre 

qual país havia deixado uma ótima impressão na turnê mundial, respondem: “eu me lembro 

mais do Brasil, eles cantaram juntos, todas as músicas em coreano, eu achei isso espetacular” 

(BTS…, 2018, vídeo online, tradução do canal). Ou ainda Chad Kroeger, vocalista da da 

banda canadense Nickelback, comentando que “sempre que chegamos a um novo país pela 

primeira vez, você sabe, não temos ideia do que esperar... exceto este país, porque temos uma 

ideia do que deveríamos esperar, porque todo mundo diz que vai ser louco e os fãs aqui são 

mais apaixonados do que em qualquer outro lugar do mundo” (ENTREVISTA..., 2013, vídeo 

online, tradução minha).83 

Em 9 de fevereiro de 2019 a cantora australiana Iggy Azelia perguntou em seu 

Twitter: “há alguém que NÃO é famoso no Brasil?”, postando em seguida: “se minha avó 

tivesse uma fan page no Brasil eu não me surpreenderia” (AZELIA, apud: MEDEIROS, 

2019a, on-line, tradução do autor). Em poucas horas, na sessão de respostas, era possível ler 

comentários de brasileiros brincando, reclamando ou se defendendo; uma conta nacional 

dedicada à sua avó (figura 9); e usuários não-brasileiros comentando sobre nosso 

engajamento (figura 10), mostrando que essa percepção também acontece em fandoms de 

outros países, “rivais”. 

                                                             
80 Do original: “Why is it that Brazil is always full of the best music lovers? [...] you guys have fire! you guys 

have passion; you have something that I have never seen and I've been all over the world and it is totally 

different here!”. 
81 Do original: “I've never seen or felt or heard more passion and love... it's unbelievable”. 
82 Do original: “definitely the most enthusiastic fans of any country we've ever visited. It’s crazy!”. 
83 Do original: “anytime we get o come to, you know, a new country for the first time we have no idea what to 

expect... except this country 'cause we have somewhat of an idea what we should be expecting because 

eveybody tells us is gonna be crazy and the fans here are more passionate than just about anywhere in te 

world”. 
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Vale dizer que a própria Iggy se beneficia desse comportamento, visto que, mesmo 

após seu álbum ter um péssimo desempenho de vendas, a cantora anuncia shows no país, 

rendendo-lhe uma matéria intitulada “Pelo menos ela é grande no Brasil!” (SCEK, 2019, 

tradução minha).84 

 

                                                             
84 Do original: “At least she’s big in Brazil!”. 

Figura 9: “Oi, sigam essa fanbase da avó da 

Iggy Azelia”, diz usuário da rede em resposta 

bem-humorada à cantora. Fonte: 

twitter.com/azaleanboss. 

Figura 10: “Pensei que era a única a perceber 

que literalmente todo mundo é famoso lá”, 
comenta o perfil @CardiBGreece, “as 

fanbases brasileiras são enormes”. “Eles 

também são tão subestimados, eu sei que 

existe uma quantidade imensa de barbz 

[fandom da rapper Ni Nicki Minaj] lá”, 

responde o usuário @minajtbb. Fonte: 

twitter.com/IGGYAZALEA. 
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A busca por reconhecimento internacional não é só para os fandoms, mas sim a cultura 

pop brasileira em sua totalidade. Sandy e Júnior, Claudia Leitte, Anitta, Rodrigo Santoro, 

Seu Jorge, Wagner Moura e Alice Braga são alguns dos artistas que, após atingir o 

mainstream no Brasil, investiram na imagem internacional, lançando músicas ou filmes 

produzidos no ou para o exterior. Além disso, alguns dos maiores sucessos recentes no 

cinema e na teledramaturgia nacional tiveram sequências gravadas no exterior como parte 

significante do plot (De Pernas pro Ar 2; Minha Vida em Marte; I Love Paraisópolis; 

Babilônia etc.). 

Falando especificamente sobre a música, em 2019 a rapper estadunidense Azelia 

Banks, não dando ouvidos aos conselhos de Cole Sprouse e da Netflix, envolveu-se numa 

discussão virtual ao criticar a cantora e drag queen brasileira Pabllo Vittar e, por associação, 

todos os músicos brasileiros: 

 

Eu sinto que vários artistas brasileiros têm um estilo “audição de American Idol” 

forçado em sua arte que é honestamente tão desnecessário. O Brasil tem uma 

cultura tão profunda, rica e única… A cultura norte-americana é tão vazia e pobre 

risos, meu maior desejo é que Pabllo ache sua verdadeira voz artística. [...] Tipo, 

por que pagar tributo a todas as nossas estrelas ocidentais bregas quando a cultura 

brasileira e música, a Bossa Nova e Funk devora qualquer uma das besteiras que 

fazemos deste lado risos… (BANKS apud MEDEIROS, 2019b, on-line, tradução 

do autor). 

 

A fala de Banks remete ao episódio em que o fandom da carioca Anitta, através de 

tutoriais divulgados em grupos, “elaborou uma estratégia meticulosa, que inclui uma espécie 

de disfarce virtual” em redes sociais digitais, chats virtuais e serviços de streaming, com o 

objetivo de fazer a cantora “parecer mais famosa no exterior” – prática que pode ser 

considerada estelionato (PRADO, 2017). 

 

Fantasiados de americanos, os fãs acessam sem parar a música no YouTube e 
Spotify para, assim, tentar emplacar Anitta no ranking da “Billboard” – a tabela 

musical padrão dos EUA considera, além de dados de vendas e rádios, atividades 

de streaming fornecidas por serviços de música on-line. (PRADO, 2017, on-line). 

 

 Se, por um lado, depoimentos e fatos como esses demonstram que, de fato, há alguma 

particularidade na forma que fandoms brasileiros consomem a cultura pop internacional, por 

outro, nem estes são capazes de explicar por que ela acontece. “Paixão”, “entusiasmo”, 

energia e intensidade são alguns dos atributos comumente utilizados para descrever nossa 

recepção, mas são subjetivos demais para conclusões exatas. 
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Em um fórum virtual foi questionado “por que os brasileiros são os melhores do 

mundo?”, para o que um anônimo responde “eles são bem organizados, você também pode 

ver isso na internet” (figura 11) (WHY..., 2013). 

 

 

É certo que essa é uma conclusão muito simples para uma indagação tão ampla, mas 

não devemos supor que esteja necessariamente incorreta. Foi mostrado que as principais 

características dos fandoms se dão devido a seu alto senso de organização e 

comprometimento e os brasileiros, em especial, conseguem desenvolver boas estratégias ou 

métodos para isso – o que fica mais evidente a partir da inserção das mídias digitais nessas 

práticas. Através da organização característica e das hierarquias envolvidas nesse processo, 

conseguimos distribuir os conteúdos idolatrados (produção de legendas, scanlations, 

disponibilização de downloads etc.), nos apropriar deles (criação e distribuição de fanfictions, 

fanfilms e fanarts em geral), compartilhar informações (fansites, blogs e comunidades), 

financiar produções (crowdfundings) e fazer demandas, como a mobilização para a exibição 

do 500º episódio da série Doctor Who nos cinemas brasileiros (VIEIRA, 2015). 

Todavia, não é na estrutura que os fandoms brasileiros destoam daqueles de outros 

países – ela é encontrada em quase todos mundo afora – mas sim em sua disciplina e, 

sobretudo, em sua motivação. Logo, para entender essa audiência específica é preciso 

entender as origens do nosso interesse acentuado pela cultura internacional, principalmente 

Figura 11: Pergunta e resposta em na sessão de um fórum virtual. 
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de países economicamente desenvolvidos. A seguir, busco em historiadores e sociólogos, em 

conjunto com as teorias apresentadas anteriormente, fatores que possam influenciar nossa 

“paixão” a ser “totalmente diferente” das de outros públicos. 

 

4.3.2 Considerações sobre o consumo transcultural no Brasil 

 

Retomando a discussão sobre o gosto cultural, foi indicado no segundo capítulo que 

“o gosto não é um dado acabado, mas um processo, uma formação socialmente mediada” 

(SCHNEIDER, 2015, p. 71), sendo tal mediação determinada por fatores econômicos, 

políticos, históricos e sociais. Isto é, além das nossas vivências, o que preferimos consumir é 

dado também pelas nossas características construídas enquanto indivíduos sociais 

(BOURDIEU, 2018), membros do que Schneider (2015, p. 40) chama de “universos 

identitários”. O papel da questão identitária na formação do gosto, nesta dicotomia 

sociedade/capital cultural/indivíduo, é destacado também pela Economia Política da 

Comunicação e Estudos Culturais latino-americanos, assim como pelas teorias acerca da 

cultura pop e pela teoria transcultural do fandom. Dada essa intersecção em todas as linhas 

consideradas relevantes aqui, acredito que esteja na identidade o fator central para a 

motivação da idolatria transnacional brasileira – nesse caso, a identidade nacional e cultural, 

tendo como diferencial nosso processo histórico de formação, fortemente baseado em suas 

influências externas. 

O pertencimento a um país vai muito além de uma cidadania legal. A nação não é 

senão uma “comunidade simbólica” construída em torno da ideia do que vem a ser essa 

nação, que, por sua vez, é capaz de gerar sentimentos de lealdade e identidade. E essas 

identidades “não são coisas com as quais nós nascemos, mas são formadas e transformadas 

no interior da representação” (HALL, 2006, p. 48). 

 

As culturas nacionais, ao produzir sentidos sobre "a nação", sentidos com os quais 

podemos nos identificar, constroem identidades. Esses sentidos estão contidos nas 

estórias que são contadas sobre a nação, memórias que conectam seu presente com 

seu passado e imagens que dela são construídas. Como argumentou Benedict 

Anderson (1983), a identidade nacional é uma "comunidade imaginada". (HALL, 

2006, p. 51, grifo do autor). 

 

Ao discutir a identidade cultural no que denomina “pós-modernidade” Hall (2006) 

observa que quando manifestações culturais próprias são importadas por diferentes nações, 

elas interagem com sistemas simbólicos locais e, com isso, são sempre apropriadas de forma 
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singular – característica da identidade cultural que adentra. Essa importação é dada 

principalmente por movimentos migratórios e pelo encurtamento de fronteiras resultante da 

globalização. Transformações causadas pela globalização também são contempladas por 

Canclini (1997, p. 165), que, em uma visão mais incisiva, julga tais interações como 

desproporcionais: 

 

a maioria das situações de interculturalidade se configura, hoje, não só através das 

diferenças entre culturas desenvolvidas separadamente, mas também pelas 

maneiras desiguais com que os grupos se apropriam de elementos de várias 
sociedades, combinando-os e transformando-os. Quando a circulação cada vez 

mais livre e frequente de pessoas, capitais e mensagens nos relaciona 

cotidianamente com muitas culturas, nossa identidade já não pode ser definida pela 

associação exclusiva a uma comunidade nacional. 

 

O argentino teoriza a partir da situação na América Latina, onde tal processo de 

“importação” é ainda mais distintivo devido à relação de troca – jamais igualitária – entre 

culturas locais e estrangeiras tão logo à colonização europeia, tornando-se um trejeito já 

incorporado à nossa identidade. Sem esquecer a heterogeneidade de cada país, é inegável que 

a independência e construção nacional de todo o subcontinente foram marcadas pela 

coexistência entre tradições dos grupos autóctones e justaposição da política, religião e 

educação dos povos ibéricos (CANCLINI, 1997; 2003). Em conjunto com a ausência de uma 

política reguladora de integração nacional e o eventual processo de urbanização, dá-se na 

América Latina o que o autor chama de “culturas híbridas”85, numa transição em que 

convivem o popular, o culto e o massivo. A modernização do continente seria, por 

consequência, compartilhada com a manutenção de tradições distintas daquilo considerado 

caracteristicamente “moderno”. 

Particularizando para o processo de formação da sociedade brasileira, o historiador 

Sérgio Buarque de Holanda (2010) afirma que “a tentativa de implantação da cultura europeia 

em extenso território, dotado de condições naturais, se não adversas, largamente estranhas à 

sua tradição milenar, é, nas origens da sociedade brasileira, o fato dominante e mais rico em 

consequências”. Celso Furtado (1999, p. 60), em concordância com esse pensamento, 

defende que a presença portuguesa foi crucial para a formação da “gênese do ser cultural 

brasileiro”. O economista e ex-Ministro da Cultura diferencia o processo de formação 

cultural brasileira dos demais países latino-americanos devido à nossa dependência 

                                                             
85 Por híbridas, o autor abarca todas as “misturas interculturais”, como a de mestiçagem – que ele relaciona à 

troca entre raças – e de sincretismo – acerca de funções religiosas e movimentos tradicionais (CANCLINI, 

1997, p. 111).  
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econômica, dada a partir da emergência tardia de uma burguesia mercantil. Enquanto 

burgueses autônomos cresciam e faziam levantes em países como Argentina, Venezuela e 

México, a Coroa portuguesa permanece com o controle de atividades mercantis no Brasil 

mesmo após sua independência. E, “na ausência de uma classe mercantil poderosa tudo 

dependia da Coroa e da Igreja. O processo de criação cultural é balizado por essas duas 

instituições” (FURTADO, 1999, p. 61). 

Dentre colonizadores, aborígenes e trabalhadores africanos – povos que 

predominaram no território nacional durante a colonização –, apenas os primeiros conseguem 

manter contato com suas matrizes culturais, ao passo que os demais não apenas foram 

isolados de suas matrizes como, progressiva e forçosamente, apreenderam língua, religião, 

costumes etc. dos portugueses. Essa relação, marcada por uma desigual exploração, dá tom 

a dois aspectos fundamentais para a formação cultural do país: 1) a marginalização das 

manifestações culturais populares (povos indígenas e escravos) e consequente valorização da 

cultura de nações economicamente dominantes (europeia) como intelectual e artística; e 2) o 

estabelecimento de um “caráter paternalista da difusão cultural”, concedido aos cidadãos pelo 

Estado, devido aos altos custos para importar bens culturais a uma sociedade restrita e sem 

perspectiva de retorno financeiro (FURTADO, 1987, p. 88). 

O processo de marginalização de culturas não-hegemônicas foi intensificado quando, 

em 1808, fugindo das ameaças napoleônicas, a Família Real portuguesa chega ao Brasil, nos 

tornando centro do Império português e abrindo nossos portos comerciais à Europa 

(HOLANDA, 2010; SOUZA, 2017). A presença da corte portuguesa provoca uma alteração 

no que Jessé de Souza (2017, n.p.) intitula “sistema casa-grande e senzala”, dando lugar ao 

“sistema sobrado e mocambo”: o senhor de engenho, até então chefe patriarcal de uma 

instituição completa e habitualmente auto suficiente, agora se curva às regras e valores vindas 

de cima e, na teoria, aplicados igualmente a todos. Intensifica-se a migração popular do meio 

rural para o urbano, e “com a maior urbanização, a hierarquia social passa a ser marcada pela 

oposição entre os valores europeus burgueses e os valores antieuropeus do interior, 

ressaltando uma antinomia valorativa no país com repercussões que nos atingem ainda hoje” 

(SOUZA, 2017, n.p.). A hierarquia social se dividirá entre estratos europeizados, dignos de 

privilégios, e estratos de influência africana ou ameríndia, com as opressões deixando de ser 

por senhores contra escravos e assumindo a forma do habitus (BOURDIEU, 2008) que dita 

uma oposição entre “portadores de valores europeus” contra pobres. Esses “valores” não 

necessariamente seriam legítimos, podendo ser obtidos (ou disfarçados) a partir do ensejo de 
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aproximar-se da burguesia europeia, importando padrões de vestimentas, meios de 

transporte, comidas e, sobretudo, o conhecimento – este em forma de capital cultural. 

A Revolução Industrial e o crescente acesso ao mercado externo em expansão 

viabilizam a produção e o armazenamento de excedentes. Por aqui, a especialização na 

exportação agrícola permite que o brasileiro de classes mais altas pague por mercadorias 

sofisticadas, fruto dos avanços tecnológicos que aconteciam no Velho Mundo, dando início 

à “modernização dependente” (FURTADO, 1999, p. 64), que não se resume aos bens de 

consumo. Nas palavras de Souza (2017, n.p.), “esses valores universais e essas ideias 

burguesas entram no Brasil do século XIX do mesmo modo como se haviam se propagado 

na Europa do século anterior: na esteira da troca de mercadorias” (SOUZA, 2017, n.p.). 

Novamente, esse quadro leva à adoção de “novos padrões de comportamento”, numa 

busca por reprodução ou mimetismo dos padrões europeus, o chamado “bovarismo” 

(FURTADO, 1999, p. 64). Emprestado da obra Madame Bovary de 1857 pelo escritor francês 

Gustave Flaubert (1999), o termo designa, a princípio, a insatisfação feminina derivada da 

ambição, vaidade e imaginação, resultante de uma aspiração aquém de suas condições 

sociais. Com grande circulação entre dicionários, ensaios, críticas e conversas corriqueiras, 

novos significados, atreladas ou não à obra ou ao autor, foram incorporados e “bovarismo” 

passa a fazer parte do vocabulário de países além Europa, tendo significativo alcance 

especialmente no Brasil (DALVI, 2016). Aqui, o termo mantém a ideia de uma ilusão 

tendenciosa de autoimagem, imaginando-se em condições de vida superior à que 

verdadeiramente possui – porém, é feita a relação com a posição do Brasil perante países 

economicamente mais desenvolvidos. Camila Dalvi (2016, p. 184) analisa as interpretações 

da crítica acadêmica brasileira para o termo, concluindo que para parte dessa comunidade 

“bovarismo diria então respeito à atitude de imitar, copiar modelos e tendências de países 

ditos mais representativos econômica e intelectualmente, como forma de afirmação da 

intelectualidade”. 

Em Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda (2010, p. 166) coloca o bovarismo 

como traço particular ao imaginário compartilhado brasileiro, um “vício de raciocínio” que 

serve “para disfarçar um invencível desencanto em face das nossas condições reais”. Operava 

– e opera – a noção de que o Brasil deve crescer “de fora para dentro”, isto é, através da 

aprovação externa.86 Além do coletivo, Holanda (2010, p. 157) também destaca um “apego 

                                                             
86 Jessé de Souza (2017) opõe-se abertamente a Holanda por condenar a forma que o autor (entre outros como 

Gilberto Freyre e Raymundo Faoro) molda a noção de identidade cultural baseada numa suposta perfeição 

moral, com textos patrocinados pela elite do dinheiro para a elite intelectual, e que eventualmente sairíam das 
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quase exclusivo aos valores da personalidade” que nos leva a buscar, individualmente, um 

distanciamento intelectual e cultural de camadas populares. Já Celso Furtado 

 
atribui ao mimetismo cultural a causa fundamental do bloqueio que impede que o 

aumento da riqueza seja instrumento de elevação do bem-estar do conjunto da 

população e de autonomia da sociedade nacional. Sua teoria do 

subdesenvolvimento explica a irracionalidade que caracteriza o processo de 

incorporação de progresso técnico nas economias dirigidas por “elites aculturadas” 

que, ignorando as limitações materiais de suas sociedades e desprezando as 

necessidades do conjunto da população, decidem mimetizar os estilos de vida das 

economias centrais. (SAMPAIO JR., 2013, p. 73). 

 

Mais uma vez, a modernização dependente leva ao confronto entre classes: “as elites, 

como que hipnotizadas, voltam-se para os centros da cultura europeia. O povo era reduzido 

a uma referência negativa, símbolo do atraso, atribuindo-se significado nulo à sua herança 

cultural não-europeia e negando-se valia à sua criatividade artística” (FURTADO, 1999, p. 

64). Como bem pontua Dalvi (2016, p. 187), o bovarismo caracteriza o brasileiro, em geral, 

e as elites brasileiras, em específico, afinal “o desejo de afrancesarse, por exemplo, é 

somente possível quando se ‘conhece’ a França, mesmo que através de noções (leituras, 

objetos) apenas”. 

A chegada do mercado competitivo e de Estado burguês centralizado, somado à 

urbanização e a transição para a industrialização brasileira, dão o contexto para uma 

sociedade polarizada (herança da estrutura de senhores x escravos) onde cede a importância 

do trabalhador manual livre e do bacharel, (ambos representados principalmente pelos 

mestiços, o “médio”, filho do senhor de engenho ou de padres com índias ou escravas) 

(FURTADO, 1984b; SOUZA, 2017). É dada “a semente da formação de uma classe decisiva 

para a construção do Brasil moderno: a classe média, cujo privilégio irá se concentrar na 

reprodução social do capital cultural valorizado” (SOUZA, 2017, n.p.), em moldes que se 

mantém até hoje – mais próxima das classes baixas, mas que flerta com valores elitistas, onde 

o internacional é símbolo de modernidade e progresso: 

 

O caráter de massa da cultura de classe média faz que suas relações com o povo 

sejam, não de exclusão, como era o caso das elites bovaristas, e sim de 

                                                             
universidades Brasil afora. Ele não nega a admiração e aspiração pelas culturas de países desenvolvidos, 

porém, acredita que esses teóricos contribuíram para o caráter de “vira-latismo” que leva a tal, resultantes de 

discursos “fajutos” que nos fazem, até hoje, crer numa sociedade inerentemente corrupta, desonesta e 

patrimonialista (o famoso “jeitinho brasileiro”) – numa generalização que acoberta “toda a raiz de todas as 

desigualdades advindas, na verdade, do acesso desigual aos capitais econômico e cultural” (SOUZA, 2017, 

n.p.). Apesar de considerar essa interpretação relevante, não me demorarei em sua discussão pois julgo não 

caber a esta pesquisa retraçar as origens factuais do bovarismo brasileiro, apenas explicitá-lo e evidenciar suas 

relações com a formação histórica própria a nosso processo de colonização. 
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envolvimento e penetração. A ascensão da cultura de classe média marca o fim do 

isolamento cultural do povo mas também assinala o começo da descaracterização 

de sua força criativa. (FURTADO, 1999, p. 66). 

 

Em consequência, ganha força o papel das indústrias culturais transnacionais, 

necessário para a manutenção da modernização dependente (FURTADO, 1999). A classe 

média (na figura de artistas, jornalistas, publicitários, produtores, advogados, 

administradores etc.) tem a autonomia criativa e o monopólio do capital cultural que circula 

no país e, como “tende a imitar a elite endinheirada na sua autopercepção de classe como 

sensível e de bom gosto” (SOUZA, 2017, n.p.), reproduzem seu apreço pela cultura externa, 

mas de forma ímpar: o mimetismo do bovarismo elitista dá lugar à admiração, ao fascínio. 

Como previa Bourdieu (2008), possuir capital cultural – nesse caso derivado de países 

desenvolvidos – vale tanto ou mais que possuir bem de consumo87, tomando que são os 

primeiros “os mecanismos de distinção social que legitimam para si e para os outros o acesso 

privilegiado a todos os bens escassos, sejam eles materiais ou ideais” (SOUZA, 2017, n.p.), 

ou seja, é um comportamento social que retroalimenta o caráter estrutural da desigualdade 

de renda. Para atestar esse capital, ao contrário do capital econômico, deve-se incorporá-lo, 

o que fazemos desenvolvendo um estilo de vida que o legitime. 

A sustentação econômica dos Estados Unidos no segundo pós-guerra exige a 

propagação e legitimação do seu Estado e seus mercados, o que, respaldando as teorias da 

EPC, é feito através da Indústria Cultural, com o bem-sucedido american way of life, 

reproduzido em todo o globo pelas crescentes indústrias culturais norte-americanas com 

apoio do governo. Por um lado, suas obras de arte e entretenimento divulgam o estilo de vida 

e ideais tipicamente americanos, baseados em valores individualistas (SOUZA, 2017); por 

outro, tal qual explicado acima, são feitas de modo a abarcar os mais diversos universos 

identitários, oferecendo reconhecimento mesmo para aqueles de diferentes nacionalidades. 

Colocam-se, então, como inegável hegemonia cultural no ocidente. No Brasil, o centro da 

nossa aspiração migra do continente europeu para o norte americano, numa devoção que 

acarreta heterogeneamente intelectuais, elite e classe média. Com poucas mudanças desde 

então, é nessa realidade que o bovarismo brasileiro se encontra. Em trecho de 1936, Holanda 

(2010, p. 166) já anunciava que “muitos dos que criticam o Brasil imperial por ter difundido 

                                                             
87 Segundo Souza (2017), o capital econômico constrange tanto quem o tem quanto quem não (o rico deve se 

portar de modo a parecer que tudo que possui é merecido e não foi consequência do dinheiro). O dinheiro é 

visto socialmente como algo externo, enquanto o conhecimento, a inteligência e o bom gosto estéticos são 

vistos como algo “inato”, e servem, portanto, para legitimar o dinheiro. Assim, o “gosto”, ou o capital 

cultural, se faz indispensável para manter seus privilégios. 
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uma espécie de bovarismo nacional, grotesco e sensaborão, esquecem-se de que o mal não 

diminuiu com o tempo; o que diminuiu, talvez, foi apenas nossa sensibilidade a seus efeitos”. 

Soma-se a esse mimetismo uma política deficiente em investimentos à cultura 

nacional – o que, ao diminuir o acesso de artistas e trabalhadores culturais populares à 

produção e circulação de suas obras, contribui para a permanência de produções feitas por 

empresas privadas que se baseiam em valores estrangeiros e para a penetração de conteúdos 

de outros países: 

 

O mercado cultural cresce horizontalmente, quer pela integração de mercados 

regionais, quer pela absorção de mercados locais. Em consequência, o fenômeno 

da dominação cultural assume dimensões antes desconhecidas. Temos, assim, 

sociedades que são fundamentalmente consumidoras de cultura, e outras que são 

produtoras. E, também, produtores de arte que se desenvolvem com rapidez porque 

se beneficiam de avanços tecnológicos e outros que se marginalizaram, ou se 

confinam em pequenos mercados.” (FURTADO, 1986, p. 69). 

 

Furtado (1987, p. 77), que em seu período no Ministério da Cultura criou programas 

de incentivo inéditos no país e aclamados em todo o mundo88, entende ser natural que “o 

desenvolvimento material dos países de economia dependente apresente um custo cultural 

particularmente grande” e, por isso, “a política cultural é particularmente necessária nas 

sociedades em que o fluxo de bens culturais possui grande autonomia com respeito ao próprio 

sistema de valores culturais, cuja coerência é permanentemente submetida à prova”. As leis 

de incentivo e os programas de apoio estatal existentes, além de insuficientes para atender 

uma parcela significativa de produtores populares, têm sido regidas por interesses 

econômicos de grandes empresas, muitas delas sequer de cunho cultural, impactando 

diretamente na construção da nossa identidade: 

 
Muitos autores já demonstraram que a cultura das classes populares é a matéria-
prima por excelência da construção das nacionalidades nos Estados gerados nestes 

últimos 150 anos. Com efeito, embora esse tipo de estruturação burocrática se 

inaugure no campo jurídico e da política, é no campo da cultura que ele ganha 

espessura. Isto porque, para que os Estados nacionais se legitimem, é preciso que 

eles constituam culturalmente seu povo, homogeneizando o território e 

universalizando as particularidades locais. (MONTERO, 1999, p. 3). 

 

 

No mais, o mundo globalizado permite que tenhamos acesso ao que outros países, 

especialmente aqueles que estimamos, retratam da nossa cultura – o que eventualmente 

                                                             
88 Dentre as contribuições de Furtado enquanto no exercício de ministro, tem destaque a implementação da Lei 

Sarney em 1986, que, mais tarde, serviria de base à atual Lei Rouanet e outros editais de fomento à produção 

cultural no país. 
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influencia nosso entendimento sobre quem somos enquanto nação (CANCLINI, 1997). A 

cultura nacional “é um discurso – um modo de construir sentidos que influencia e organiza 

tanto nossas ações quanto a concepção que temos de nós mesmos” (HALL, 2006, p. 50) – e 

o que difere as nações são as formas com que elas são imaginadas (ANDERSON apud 

HALL, 2006). Num país histórica e fortemente bovarista, cuja indústria cultural é 

monopolizada por uma classe média de aspirações elitistas, isso implica em adaptações para 

servir ou copiar aquilo que consideramos superior – o que é respondido, com menos força, 

por manifestações de cultura popular regionais como os blocos afros de salvador e o funk 

carioca (atualmente já apropriados pela cultura de massa) ou o movimento armorial 

nordestino idealizado por Ariano Suassuna. 

Canclini (1997) observa duas visões ao se falar do hibridismo cultural: uma otimista, 

em que a cultura é vista como algo em movimento, e não há como ser mantida sem ser 

renovada; e uma fatalista, em que as inovações provenientes do intercâmbio cultural 

ocasionaria numa perda, e não numa transformação. Ele não nega que o hibridismo promova 

inevitável apagamento da cultura “mais fraca”, em paralelo ao crescimento da cultura 

hegemônica, ou “mais forte”, porém, se preocupa em posicionar-se contra os pensamentos 

fatalistas. Menos que uma dominação completa, o que ocorre é uma predominância da cultura 

hegemônica – entretanto, a cultura local, viva e modificável, trata de tomá-la e recriar-se em 

seu entorno, unindo características de ambas. Afinal, 

 
a nação não é apenas uma entidade política mas algo que produz sentidos, um 

sistema de representação cultural. As pessoas não são apenas cidadãos/ãs legais de 

uma nação; elas participam da idéia da nação tal como representada em sua cultura 

nacional. Uma nação é uma comunidade simbólica e é isso que explica seu “poder 

para gerar um sentimento de identidade e lealdade” (Schwarz, 1986, p. 106). 

(HALL, 2006, p. 49). 

 

Ou seja, “a formação de uma cultura nacional contribuiu para criar padrões de 

alfabetização universais” (HALL, 2006, p. 49), onde, através de recursos homogeneizadores 

como língua, sistema educacional e valores familiares, os cidadãos aprendem a “ler” a cultura 

a partir de um referencial comum – agregado às vivências únicas de cada um com base em 

suas demais características sociais (classe, raça, gênero, idade etc.). 

Destaco que o uso de palavras como “universais” e “únicas” é sempre problemático 

ao falar de Brasil. Tendo me preocupado com a não generalização de fandoms, seria 

incoerente da minha parte não apontar a clara generalização feita aqui ao falar de uma 

identidade num país de dimensões continentais, onde cada região e cada estado possuem 
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características singulares o suficiente para parecerem minipaíses. As regionalidades têm seu 

papel no estabelecimento de universos identitários tanto quanto os demais fatores 

previamente apresentados. Os mesmos fatores históricos de colonização que nos une numa 

economia dependente, nos separam em regiões culturalmente heterogêneas, onde o 

mimetismo cultural e o bovarismo, apesar de sempre presentes, operam em níveis diferentes. 

A influência americana presente no rap paulista se contrapõe às raízes africanas do axé 

baiano, por exemplo. Também cabe mencionar a influência do Sudeste como centro cultural 

hegemônico, tanto na circulação de conteúdos como nas discussões acadêmicas, entre elas 

os livros e autores aqui considerados. 

 

4.4 Resultados: a construção do perfil do fã transnacional brasileiro 

 

Com teorias e análises sociohistóricas que fundamentam os dados empíricos do 

capítulo anterior, podemos, enfim, fazer um apanhado geral a fim de estabelecer o perfil do 

fã transnacional brasileiro. 

A característica mais unânime, de acordo com os trabalhos apresentados, é a de se 

voltar para ídolos dentro do universo da cultura pop (o que não quer dizer que não haja 

adoração de brasileiros a outros produtos, porém, como posto anteriormente, esses costumam 

receber nomenclaturas alternativas). Isso pode ser justificado pelas características do pop, em 

especial a de acesso facilitado e lógica globalizante. 

Na América Latina e, especificamente, no Brasil, essas estratégias se unem à 

tendência sócio-histórica de valorizar aspectos culturais de países economicamente 

desenvolvidos, dando ao fã de cultura pop internacional um senso de aprovação social ao se 

destacar daqueles que consomem culturas das massas. Fiske (2001), também referenciando 

Bourdieu, demonstra que a estrutura de classes e de status sociais têm direta influência na 

cultura de fãs desde seus primórdios – sendo ela quem determina quem vem a ser fã ou 

entusiasta, por exemplo.89 No Brasil, Jessé de Souza (2017) e Celso Furtado (1999) 

relacionam esse desejo de afastamento das camadas mais populares à classe média – mais 

uma característica que pode ser apontada para a maioria dos fãs estudados nas teses e 

dissertações, segundo os dados socioeconômicos trazidos por elas. A título de exemplo, cabe 

                                                             
89 “Aparentemente, a real linha divisora entre aficionado e fã envolve questões de status e classe, à vista que 

informam a teoria cultural e social vernacular. [...] A obsessão de um fã é considerada emocional (classe 

baixa, sem instrução) e, portanto, perigosa, enquanto a obsessão do aficionado é racional (classe alta, 

educada) e, portanto, benigna, até digna. (JENSON, 2001, p. 21, tradução minha). 
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mencionar o desdém que o fandom de The Walking Dead destinou a novos espectadores 

oriundos da TV aberta e gratuita, como mencionado por Azevedo (2015). Corrobora-se, 

então, com a afirmação de Holanda (2010) sobre o apego quase exclusivo do brasileiro à 

valores de personalidade, que nos fazem procurar por notoriedade e distinção mesmo dentre 

semelhantes. 

Nesse sentido, os trabalhos analisados mostram que a cultura de fãs nacional é 

fortemente ditada pela lógica do capital social, o que também já era previsto por alguns 

autores do campo. Se externamente pertencer a um fandom transcultural oferece o diferencial 

de consumir produtos de uma cultura entendida como melhor ou superior, internamente há 

disputas por prestígios, resultando numa estrutura hierárquica altamente demarcada que 

pode resultar em conflitos e brigas entre os participantes. Dentre as formas de conseguir 

reconhecimento nas comunidades, se sobressaem as trocas de produções e trabalhos de fãs – 

que variam entre fanarts, fanfictions, fanvideos, podcasts etc., cujo propósito é ampliar a 

experiência de consumo de um objeto já estabelecido e exercer um tipo de apropriação; ou 

legendas, scanlations, reviews, catálogos e links para download, que visam facilitar o acesso 

ou o entendimento dos demais consumidores. 

Sejam quais forem as motivações, essas atividades certificam a posição de intermédio 

ocupada pelos fãs em geral, como antecipado por Vieira (2015), e, no caso de traduções e 

disponibilização de meios alternativos de acesso, pelos fãs de objetos internacionais, como 

discorre a teoria do fandom cultural transnacional (LEE, 2014). Há, inclusive, uma 

preferência pelas produções dos fãs em detrimento das “oficiais”90. Pelos estudos analisados, 

é evidente que sem o esforço dos fandoms o público brasileiro de qualquer obra ou artista de 

outro país seria significativamente menor. Fatores como o atraso para chegar ao Brasil, 

eventuais modificações na obra original e até a impossibilidade de se conseguir qualquer 

forma de alcance ao produto são alguns dos motivos mais frequentes para tal. 

 

O Brasil pode ser o país que mais baixa séries ilegalmente no mundo, mas esse 

caso revela, a partir da própria fala dos fãs, que a luta deles não é simplesmente por 
acesso. Se fosse apenas isso, os fãs brasileiros não seriam muito diferentes daqueles 

que vivem nos Estados Unidos e usam práticas ilegais de download para burlar 

assinatura de canais a cabo premium como a HBO [...]. O que distingue os 

brasileiros é que eles não brigam apenas pelo acesso, mas por inclusão e por aquilo 

que eles percebem como respeito. Acostumados a entrar em contato com um 

número cada vez maior de informações sobre seus programas favoritos e sem 

conseguir acessar de forma oficial tudo aquilo que querem, criam meios de chegar 

                                                             
90 No livro Groundswell (2008), sobre a ação do empresariado frente as tecnologias sociais, os autores 

Charlene Li e Josh Bernoff discutem como há uma tendência de confiarmos mais em nossos pares que em 

instituições, o que ajuda a explicar esse fenômeno dentro da cultura de fãs. 
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aos conteúdos. Sentindo-se à margem desse mercado, que explora diferentes meios 

e plataformas, correm atrás de formas de inclusão e representação a partir do 

contato com outros fãs. Dentro do fandom, misturam as narrativas e referências de 

diferentes conteúdos e realidades, criando uma narrativa e uma memória coletiva 

próprias, que mistura aos hábitos de consumo o hibridismo que faz parte de sua 

cultura. (CURI, 2015, p. 238 e 239). 

 

Como toda subcultura, os fandoms são locais de socialização e de formação de laços 

concretos entre pessoas que compartilham de ao menos um, e em geral muitos, traços de 

personalidade. Fãs brasileiros demonstram o sentimento de liberdade dentro das 

comunidades, podendo expor detalhes pessoais que acreditam não serem aceitos por outros 

segmentos da sua vida, principalmente relacionados à sexualidade. Cria-se um ambiente 

propício para debates ideológicos que muitas vezes ultrapassam a obra idolatrada, podendo 

retornar a debates sobre a realidade local. É o que acontece com fãs negros de Beyoncé que, 

após se aprofundar em debates raciais levantados pela cantora em suas músicas e videoclipes, 

passam a aceitar e se empoderar de suas próprias características (BOESCHENSTEIN, 2017; 

MONMA, 2018). Algumas outras temáticas encontradas são discussões sobre religião, 

política, sexualidade, gênero e meio ambiente. Amaral (2016) entende que, em certo grau, a 

participação em fandoms e subculturas modulam a identidade política, trazendo exemplos do 

que chama de “ativismo de fãs”, apontando relações entre franquias midiáticas e 

acontecimentos políticos como “o impeachment [2016] e as ocupações nas escolas e 

universidades brasileiras”, que também geraram “articulações com ícones da cultura pop 

como Os Simpsons, Senhor dos Anéis, Harry Potter e o engajamento de celebridades como 

Madonna, Katy Perry, entre outras” (AMARAL, 2016, p. 75). Considerando o fato de que a 

maior parcela desses fãs são jovens na faixa etária dos 18 aos 30 – o que também é explicado 

pelas estratégias de produção da cultura pop -, pode-se inferir que a participação em fandoms 

tem parte expressiva na formação identitária do sujeito, como confirmado por diversos 

entrevistados das pesquisas em questão. Furtado e Canclini já discutiam sobre a crescente 

influência de culturas externas na formação individual local diante da globalização. 

No caso dos fandoms, a internet vem como principal catalisador da lógica 

globalizante, sendo evidente a importância das mídias digitais como principal local de trocas 

interacionais. Os brasileiros tendem a formar grupos e páginas dedicados ao ídolo, onde, 

através de uma organização estrutural (como regras, diretrizes, hierarquias e modelos) 

constroem um consumo participativo e interativo que, de fato, se destaca dentre os demais 

grupos de fãs. 
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Mesmo com notórias diferenças culturais, há um sentimento de pertencimento e 

identificação (entre fã e ídolo, fã e personagem e/ou fã e fã), conseguidos pela bem-sucedida 

formação de universos identitários suficientemente abrangentes objetivado pelas indústrias 

culturais. Mesmo sendo percebido nos grupos virtuais, essa característica pode ser mais bem 

explorada nos tradicionais encontros e eventos que reúnem fãs, otakus e geeks de todo o país. 

Neles, nota-se que o impacto do afeto compartilhado na identidade leva a um sincronismo 

expresso na imagem do sujeito, através do uso de roupas, acessórios e até cortes de cabelo 

que propiciem o reconhecimento de pertencimento a determinado grupo. Os encontros 

pessoais parecem ser mais sobre a sociabilidade entre iguais que sobre o consumo de 

conteúdos em si. 

Se é o pertencimento que, inicialmente, impulsiona o consumo e estimula a 

permanência no fandom, é o desejo de apropriação, despertado uma vez que inserido e 

acomodado nas comunidades, que motiva as produções dos fãs, numa busca por se conectar 

com a obra sanando distanciamentos identitários ainda existentes – o que normalmente é feito 

através de fanfictions. É o caso do fandom de Heroes, ao criar um fanfilm estrelando um 

personagem brasileiro não existente na obra original (CURI, 2015). No mais, há o desejo por 

uma identificação além do nacional, como expõem Chin e Morimoto (2013), levando, por 

exemplo a adaptações tipicamente brasileiras de cosplays, como o cospobre. 

Ter Estados Unidos e Japão como os principais pólos de cultura pop idolatrada no 

país não deve aparecer como surpresa. Pela dedução mais evidente, está o fato de serem duas 

das maiores indústrias do entretenimento mundial (junto de Bollywood, que funciona numa 

lógica peculiar e muito mais fechada para sua cultura interna). Contudo, uma análise mais 

evidente revela alguns motivos complementares: por sermos um país multicultural, temos 

facilidade ou até certa propensão a desenvolver o sentimento de identificação com conteúdos 

que em primeiro plano representariam sociedades distintas. 

Desde o fim da Segunda Guerra, os EUA despontam como potência econômica 

mundial, desbancando países europeus ainda em escombros. Para o brasileiro bovarista, só 

isso já bastava para que houvesse uma grande valorização da cultura norte-americana. Mas a 

legitimação almejada com o american way of life exigiu que as produções fossem ainda mais 

massivas e globalizantes do que jamais visto no mundo, tornando-se com sucesso estilo de 

vida modelo no ocidente. É por esse conjunto de fatores que vemos bonecos de neve 

espalhados nas decorações de natal de um Brasil tropical e em pleno verão; ou que o dia do 

Folclore vem perdendo espaço para o Halloween. 
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Em especial na televisão e no cinema a atual audiência brasileira é letrada pelo 

entretenimento estadunidense, mesmo o Brasil contando com uma indústria audiovisual, na 

figura da Rede Globo, forte e reconhecida internacionalmente. Acontece que a produção de 

destaque do país, isto é, as telenovelas, compõem um formato e um “padrão tecnoestético”91 

que atende um público cada vez mais restrito, não mais concorrendo em igualdade com o 

universo da cultura de fãs transculturais. Tendo assistido desenhos animados americanos na 

infância e crescido com filmes e séries hollywoodianos, mesmo nos canais de TV aberta, 

nossa linguagem audiovisual foi construída a partir de um padrão específico que rejeita 

grandes diferenças. Assim, diante de uma série de baixas no ibope nos últimos anos e 

reconhecendo a capacidade lucrativa desse público, emissoras nacionais, dentre elas a própria 

Globo, vêm adaptando sua programação para modelos mais próximos de estúdios dos EUA. 

Já o Japão está ligado à cultura brasileira principalmente através da massiva 

imigração ocorrida no início do século passado, o que dá até hoje ao Brasil o título de país 

com maior população japonesa fora do Japão. Os valores e hábitos demonstrados e 

valorizados nos animes e mangás também foram repassados para a comunidade nipo-

brasileira por heranças familiares e, com o tempo, se espalharam numa forte cultura otaku. 

Recentemente percebe-se a ascensão de fandoms de cultura pop coreana, que, por 

sinal, constitui numa mistura entre traços do pop americano e japonês. Já obras dos demais 

países apontados parecem ter feito sucesso primeiro nos EUA para só então conquistar um 

público fiel no Brasil – à exceção da telenovela Rebelde e a banda derivada RBD, que o 

próprio autor trata como um ponto fora da curva (LINS, 2017). 

O Brasil oferece uma audiência larga, acessível e disposta a se interessar por culturas 

diversas, o que justifica investimento de indústrias culturais e até governos internacionais no 

nosso público, tal qual exemplificado por Quiona Norberto Santos (2017). Porém, ainda são 

poucos os fandoms que efetivamente contam com apoio de empresas estrangeiras, exigindo 

um empenho ainda maior e mais tático para se evidenciar. (SILVEIRA, 2010). Além disso, 

os fandoms mais uma vez ganham importância política, participando de medidas de “national 

branding” descritas por Lee (2014), que também podem ser entendidas na lógica da função 

propaganda de Bolaño (2000). 

Pelas pesquisas levantadas, também parece haver uma preferência por obras 

imersivas e contínuas, como séries, franquias, animes e mangás, que permitam a sustentação 

de um grupo interativo por alguns anos e proponham a participatividade do público através 

                                                             
91 As peculiaridades das produções da Rede Globo são propriamente discutidas em Bolaño (2000). 
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de teorias sobre o futuro da ficção ou diferentes formas de apropriação de um material rico o 

suficiente para tal. No caso de celebridades, só foram levantados o fanatismo por atores e 

equipe técnica que participam de tais obras ou por músicos e cantores, neste caso se valendo 

da ideia de continuidade, mas utilizando também o papel do ídolo como bandeira 

representante de seus valores identitários. 

Todos esses fatores levam os fãs brasileiros ao título de “melhores do mundo”, o que 

acredito ser referente à sua intensidade característica para demonstrar a paixão pelo ídolo. 

Segundo Holanda (2010, p. 148), o brasileiro desconhece “qualquer forma de convívio que 

não seja ditada por uma ética de fundo emotivo”, o que por conta própria já diferencia nossa 

vivência com um afeto experienciado por fandoms de todo o mundo. Para mais, a relação da 

cultura de fãs com o capital social e a valorização da cultura internacional levam o brasileiro 

a um desejo, quase que urgente, de expor a todos o seu gosto – seja comentando em fotos de 

redes sociais ou acampando meses a fio em filas de show. Também tem parte o desejo de ter 

o país reconhecido como apreciador daquela cultura supostamente proeminente, retomando 

a ideia de Hall (2006) sobre a globalização ter contribuído para a preocupação sobre como o 

país é visto pelos demais. Por essa mesma lógica, tenta-se divulgar artistas nacionais nesses 

ciclos, validando a cultura local a partir de padrões externos. 

É importante notar que, em nenhum dos casos, há uma infiltração irrefreável que gere 

a perda de uma cultura tipicamente brasileira. Como em qualquer outro país que esteja 

inserido no contexto da globalização, a cultura atual criada no Brasil tem, sim, influências 

transnacionais – dentre eles do pop – mas, não cabe fazer julgamentos valorativos ou 

pessimistas. Assim como a cultura de fãs, que “se origina em resposta a condições históricas 

específicas [...] e permanece constantemente em fluxo” (JENKINS, 1992, p. 3), a cultura de 

uma nação é viva e impermanente, abarcando diferentes condições para se recriar, no 

hibridismo descrito por Canclini (1997; 2003). No caso do consumo transcultural engajado, 

a necessidade de apropriação e a interpretação baseada nas vivências pessoais da audiência 

fazem com que haja uma combinação entre o conteúdo internacional e tradições e valores 

firmados na nossa sociedade. O mesmo vale para conteúdos locais produzidos a partir desses 

padrões, que, se por um lado repetem fórmulas estrangeiras (como a adoção do formato de 

séries na Rede Globo e a participação de rappers nas músicas de Anitta), por outro, não 

conseguem recusar o uso de marcas nacionais (temas próprios da realidade brasileira e a forte 

influência do funk carioca nas batidas da música). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Aos 14 anos encontrei no Youtube vídeos de uma banda norte-americana voltada para 

o público teen e foi amor à primeira vista. No mesmo dia já estava em pelo menos quatro 

comunidades do Orkut dedicadas e nelas me mantive como membra ativa por cerca de quatro 

anos, passando a usar também o Twitter para interagir com outros fãs e com membros da 

banda. Através de algumas “parcerias” ou disputas, fiz contato com outros fandoms de 

músicos de mesmo nicho, que por muito tempo ocupariam 100% das músicas tocadas nos 

meus fones de ouvido. Paralelamente, através de tapetes vermelhos, notícias de tabloides ou 

programas de talk show em que meus ídolos apareciam, expandi meu leque de celebridades 

para atores e atrizes, estrelas de reality show, apresentadores, diretores e produtores – e, por 

uma inicial curiosidade, passei a consumir suas obras. 

Não foi até estar numa graduação em Cinema, em que meus colegas comentavam 

com entusiasmo filmes e artistas brasileiros que eu sequer havia ouvido falar, que percebi 

como quase toda cultura que eu havia consumido e me familiarizado até então era 

estadunidense. Eu sabia que não estava sozinha. Lembro que uma das comunidades que 

participava tinha mais de 100 mil participantes – e havia comparações com ídolos que tinham 

comunidades muito maiores. Também nesses ambientes, pude perceber que o público 

brasileiro ostentava um destaque em relação aos demais fandoms, quase sempre validado nas 

falas dos ídolos. Há uma urgência em se mostrar os melhores, mais engajados, mais 

fervorosos, e todo o fandom se organiza em função desse objetivo coletivo. 

A vista disso, comecei a fazer alguns questionamentos sobre o que é ser fã, o papel e 

interesse da indústria na captação desse público, se existe alguma característica no brasileiro 

que o torne sujeito a admirar tanto a cultura internacional e quais as consequências disso para 

nosso povo. 

Encontrei respostas para o primeiro nos Estudos de Fãs, um campo relativamente 

novo, mas já bastante rico, que discute o fandom como um grupo social inserido na lógica da 

cultura participativa. Ser fã, em linhas muito gerais, é desenvolver afeto por uma obra ou um 

ídolo e, a partir desse afeto, participar de processos interativos, interpretativos e 

transformativos com outros que compartilhem do sentimento, resultando numa maneira 

própria de recepção. 

Outrora marginalizados pelo seu caráter exagerado, os fãs têm ganhado a atenção da 

mídia, da Indústria Cultural e da academia por ter reconhecida sua importância como 

mediação entre Indústria Cultural e público. São eles quem noticiam seus gostos e 
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desagrados, tornando-se um eficiente canal de feedback; também quem gratuitamente 

divulgam e facilitam o consumo do restante da audiência (com legendas, traduções, reviews, 

disponibilização de downloads etc.). Em troca, exigem terem suas opiniões ouvidas, a 

possibilidade de se apropriarem da obra em trabalhos autorais não oficiais e o 

reconhecimento de seus esforços por artistas e produtores. A internet e a convergência 

midiática vêm para potencializar todas essas nuances da cultura de fãs, tornando-os difíceis 

de ignorar. 

Ainda assim, pelo histórico do campo dos Estudos de Fãs muito ligado às teorias de 

recepção, algumas linhas teóricas não foram suficientemente exploradas, como a crítica da 

Economia Política da Comunicação, que, em sua busca por entender as relações de poder que 

permeiam a Indústria Cultural, muito tem a contribuir. Portanto, no capítulo inicial dessa 

dissertação faço uma breve revisão de literatura dos Estudos de Fãs e da EPC, com maior 

atenção para as produções brasileiras, para em seguida tentar estabelecer um diálogo inicial 

e latente entre elas. 

É na EPC que estão as respostas para meu segundo questionamento, discutido no 

segundo capítulo. A chave para a discussão é a problemática do gosto, entendida aqui como 

escala valorativa de prazeres influenciada diretamente pelas vivências pessoais e pela posição 

social do indivíduo, constantemente em busca de capital cultural para se afirmar 

hierarquicamente. É evidente que o público mais devoto tem parte e influência no produto, 

mas não se deve ignorar que a recíproca também é verdadeira – porém com um peso maior, 

sendo ela a propulsora de uma sequência em que algo deve primeiro ser produzido para que 

seja conhecido e, então, adorado. Entretanto, nada será produzido sem a perspectiva de lucro 

e, para tal, deve-se capturar o gosto e a atenção do público. Desse modo, a Indústria lança 

mão de uma série de artifícios para garantir que sua produção tenha a maior chance possível 

de sucesso, impedindo o caráter aleatório peculiar aos produtos culturais. O público tem seu 

poder de escolha sobre qual texto consumir e idolatrar, mas dentre um catálogo previamente 

peneirado e adequado. 

Já a última questão exigiu um esforço maior para ser atendida. A pesquisa em Estudos 

de Fãs no Brasil cresce exponencialmente a partir de 2009, embora ainda se utilize 

majoritariamente de referenciais internacionais, sobretudo americanos e britânicos, que não 

contemplam as singularidades do público brasileiro ou latino-americano. No mais, as 

pesquisas que tratam de fandoms brasileiros caem na problemática de utilizar um ou poucos 

grupos, com suas especificidades designadas pelo próprio objeto cultural idolatrado e a 

demografia dos membros, para representar uma variedade muito mais abrangente. Para 
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conseguir traçar um perfil completo do fã brasileiro seria necessário reunir um número 

suficientemente grande e variável de fandoms a serem estudados em seus pormenores – o 

que não cabe nos limites de uma pesquisa de mestrado ou doutorado. Pensando nisso, optei 

por me valer dos esforços feitos previamente pelos meus colegas pesquisadores de 

Comunicação Social e afins, somando-os num corpus que englobe fandoms dedicados a 

diferentes produtos, de diversas mídias e nacionalidades, com membros de perfis 

heterogêneos. 

Uso o terceiro capítulo para, a partir da leitura de teses e dissertações que tratassem 

de fandoms transculturais, traçar alguns pontos de convergência entre eles: são formados por 

jovens de até 30 anos, com ensino superior completo ou incompleto e com acesso à internet 

(porém, vale ressaltar que, devido aos referenciais e enfoques, todas as pesquisas se 

aproximam de teorias da Comunicação Digital). O gênero predominante está diretamente 

ligado ao apelo do objeto, tendo as mulheres um pequeno sobressalto. Na maioria, os 

membros são da região sudeste do Brasil e os países cujas obras mais consomem são, 

respectivamente, Estados Unidos e Japão – textos de outras nacionalidades quase sempre 

fazem sucesso também no primeiro para então estabelecer uma base de fãs por aqui. 

Como em outros países, o fandom representa para os brasileiros um local de 

sociabilidade, onde os membros sentem-se seguros para assumir facetas da identidade que 

talvez não sejam tão aceitas em outros ambientes. Nas trocas de informações e produções 

criam-se laços concretos, que por vezes ultrapassam o digital – e é o que motiva os encontros 

e eventos que reúnem brasileiros de todos os estados. Ter recompensas financeiras não é algo 

bem visto, sendo o capital social a principal moeda nessas comunidades, motivando as 

diversas formas de interação. Por aqui, uma das maneiras de estabelecer esse capital é 

mantendo uma estrutura hierárquica clara e relativamente rígida, levando a um grau de 

organização que permite mobilizações e os chamados “ativismos” em busca de um objetivo 

comum – na maioria das vezes, a divulgação do fandom brasileiro ou promoção do próprio 

ídolo. 

Também temos uma inclinação a nos identificarmos com personagens e artistas 

internacionais, o que é decisivo para o estabelecimento do afeto. Essa identificação é 

repassada e compartilhada entre fãs, levando a trocas e debates que influenciam em seus 

gostos culturais e posicionamentos ideológicos. Assim, pertencer a um fandom exerce grande 

influência na formação da personalidade do sujeito e do coletivo a que pertence. 

Em termos de mídia, tem-se preferência por narrativas fictícias imersivas e contínuas, 

ganhando força o uso da transmidialidade. Acompanhar o desenrolar da história 
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coletivamente, em buscas de pistas e teorias ou shippando casais é o que movimenta a 

comunidade. Já considerando personalidades, os principais ídolos são cantores e músicos, 

motivando discussões sobre vendas, colocação dos ídolos nos principais charts de música, 

posicionamentos políticos, disputas e comparações com outros fandoms etc. Já atores e 

atrizes parecem conquistar o público a partir das obras que elencam. 

Essas características se dão, em partes, pelo processo histórico de formação da nossa 

sociedade e respectiva identidade cultural e, em outras, por um direcionamento das indústrias 

culturais que veem no nosso público um potencial lucrativo. O entendimento analítico dessas 

questões, feito no capítulo final em consonância com as teorias da cultura pop e de fandoms 

transculturais, é necessário para se aprofundar nas motivações do consumo estudado aqui. 

A própria cultura pop, apontada em 100% dos trabalhos analisados, tem mecanismos 

para fazer com que suas produções sejam propícias ao consumo transcultural, evitando o 

desperdício de potenciais audiências culturalmente diversas. Para colonizar o mundo da vida 

de consumidores de outros países, os produtos devem ir além de condizer com certos 

universos identitários, visto que concorrem diretamente com uma gama de conteúdos locais 

que o fazem com maior precisão social. Devem, então, se vender como algo mais 

interessante, que merece destaque, superior (afinal, não se deve esquecer que os fandoms tem 

como grande motivação o capital social). 

A América Latina é um público extremamente frutífero neste sentido. Devido a seu 

processo singular de colonização radicalmente baseada na importação e dependência 

europeia, seus países tornam-se não apenas público certeiro, mas um público propício a 

valorizar a cultura de países economicamente desenvolvidos, por vezes mimetizando-a. No 

caso do Brasil, destacado aqui, essa inclinação é tão presente que tem denominação própria 

usado por autores dentro e fora da academia: bovarismo. A nossa economia dependente, a 

estadia da família real portuguesa e os movimentos migratórios são alguns dos fatores que 

contribuem para a formação de uma sociedade que tem facilidade para se reconhecer em 

hegemônicos. 

É no universo identitário da classe média brasileira que essa inclinação é evidenciada. 

A proximidade desta com as camadas populares, obtida pela posição de intermediário que a 

primeira ocupa, permite uma leitura própria, hibridizada. As obras produzidas por artistas ou 

para consumidores classe média, bem como as apropriações de produtos internacionais, 

incorporam um toque de brasilidade, oriundo das experiências de vida essenciais e inerentes 

a essa audiência. 



201 

Ao ter parte na formação pessoal e ideológica de um vasto grupo, o consumo engajado 

de cultura pop internacional tem evidentes impactos sociais, econômicos, políticos e 

culturais. E, como esse consumo é estrategicamente direcionado pela Indústria Cultural 

desses países, é preciso dar a ele a importância devida dentro dos estudos acadêmicos, 

sobretudo os de viés crítico. Porém, não se deve esquecer da força que exerce a identidade 

cultural, garantindo que a cultura se renove a partir dessas intervenções, e não se debilite, 

como acreditam os mais fatalistas. 

Assim, ao final do trabalho, apresento, respectivamente, discussões históricas, 

teóricas, empíricas e analíticas, que se concatenam para compreender o objeto de pesquisa 

em sua totalidade e suas contradições, conforme sugere o materialismo histórico 

característico da dialética materialista. 

Considero que, pela revisão teórica e pela análise de conteúdo feita a partir desta, esta 

pesquisa, tem potencial para ser um significante passo rumo à formação da teoria nacional 

sobre cultura de fãs proposta por Costa (2018), ainda que reconheça que necessite de valiosos 

acréscimos. Deixo como proposta de pesquisas futuras, para mim e para meus colegas de 

Estudos de Fãs brasileiros, projetos que tratem da formação do “afeto” e estabelecimento de 

emoções de forma mais centralizada, julgando ser uma categoria necessária para o 

entendimento desse grupo mas que, devido ao escopo da argumentação elegida aqui, não 

coube ser alongada. Outrossim, sugiro o estudo do consumo de fandoms nacionais a partir de 

características que não puderam ser enfocadas aqui, mas que indubitavelmente consistem em 

questões sociais determinantes para a formação cultural do brasileiro, em especial gênero, 

raça, classe social e regionalismos. Acredito ser de grande importância que observações 

direcionadas a estes quesitos sejam incluídas nas pesquisas, principalmente quando aplicados 

questionários, mesmo que não ofereçam contribuição direta para o trabalho em questão, pois 

são dados que certamente enriquecerão a construção do panorama geral e auxiliarão novos 

levantamentos. 

Também vejo este trabalho como abertura de um diálogo entre EPC e Estudos de Fãs, 

em que podem se beneficiar ambas as linhas. O que foi realizado nos dois primeiros capítulos 

consiste apenas numa primeira contextualização para que fosse possível trabalhar o objeto 

desejado numa linha considerada relevante para os objetivos da pesquisa e que se percebeu 

carente, não sendo encontrados materiais que satisfatoriamente trouxessem tal abordagem 

para servir de base. Existem inúmeros estudos interessantíssimos que podem resultar dessa 

intersecção – alguns das quais pretendo seguir destrinchando em trabalhos futuros, como qual 
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viria a ser a “mediação” que o fã exerce na Indústria Cultural e a interpretação de atividades 

de fãs como “trabalho” associado ao “tempo livre”, termos tão caros e controversos à EPC.  
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GLOSSÁRIO 

 

Action Figure: Objeto colecionável que pode mudar de posição, normalmente de 

personagens fictícios. 

 

Anime: Termo usado no ocidente para definir animações feitas por estúdios japoneses, para 

cinema ou televisão, se necessariamente ser voltado para o público infantil 

 

Antifã/Hater: Pessoa com um notável sentimento negativo ou de rejeição para determinado 

texto, podendo, inclusive, pertencer a grupos com organização e dinâmica semelhante à de 

fandoms (MONTEIRO, 2012). 

 

Cânone: Conjunto de definições, regras e situações estabelecidas pelas obras reconhecidas 

como oficiais pelos autores e consumidores e que delimitam o universo ficcional vivido pelos 

personagens de determinada narrativa.  

 

Cosplay: Atividade típica da cultura de fãs que consiste em caracterizar-se e performar 

determinado personagem ou figura popular, como hobby ou profissionalmente. 

 

Fanart; Produções artísticas diversas produzidas pelos fãs com base ou inspiração nos textos, 

artistas ou celebridades. 

 

Fanfiction (fan + fiction): Narrativas literárias criadas por fãs fazendo uso de elementos do 

texto ou celebridade idolatrados, não necessariamente obedecendo a normas ou narrativas do 

universo em questão.  

 

Fanfilm (fan + film): Produções audiovisuais, normalmente amadoras, realizadas por fãs 

com base em elementos do texto ou celebridade idolatrados. 

 

Fanzine (fan + magazine): Revistas artesanais produzidas e editadas por fãs. 

 

Fansubbing (fan + subtitle): Prática de legendamento de conteúdo audiovisual (filmes, 

séries, animações, animes etc.) por fãs, geralmente disponibilizado virtualmente de forma 

gratuita. 

 

Fanservice: Alteração ou introdução de elementos considerada supérflua ou desnecessária à 

obra para agradar a comunidade de fãs, atendendo demandas e desejos, como os ships. 

 

Flop: Fracassar, não obter o sucesso esperado. 

 

Geek: Subcultura que reúnem entusiastas de tecnologia, jogos, ficção científica etc.,  

 

Jogos de realidade alternada: Também chamados de ARG (Alternative Reality Game), são 

jogos narrativos interativos que unem a experiência lúdica fictícia com elementos (espaciais, 

temporais, situacionais etc.) da realidade, exigindo cooperação entre os participantes para 

solucionar os diversos desafios. Um dos cases mais famosos é o jogo The Lost Experience 

(MESQUITA JÚNIOR, 2012). 

 

Mangá: Histórias em quadrinhos feitas no estilo artístico típico das produções japonesas. 
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Meme: Conteúdo humorístico que viraliza e é reproduzido e parodiado diversas vezes na 

internet. 

 

Otaku: No Brasil, o termo é mais usado para designar uma subcultura de fãs de produtos 

midiáticos da cultura pop japonesa, como animês, mangás, games, séries etc. 

 

OTP: Abreviação de One True Pairing (“um par verdadeiro” em tradução livre), é usado 

para designar casais românticos considerados “perfeitos” para os shippers. No caso de pares 

de amizade, pode ser chamado de BROTP (brother + OTP) para homens, ou SISTP (sister 

+ OTP) para mulheres. 

 

Podcast: Programas de áudio disponibilizados na internet. 

 

Poser: Termo utilizado no universo dos fandoms para designar, pejorativamente, o 

consumidor que finge ser fã ou passa a se engajar com o texto apenas porque está em alta ou 

“na moda”. 

 

Ship: Abreviação da palavra em inglês relationship, designa casais ou pares românticos pelos 

quais os fãs, neste caso chamados de shipers, torcem para que fiquem juntos – sendo ou não 

algo que conste na narrativa original ou na realidade. No Brasil este ato de torcer por um 

casal recebe o nome de “shipar”. No caso de pares de amigos o ship é denominado de 

friendship ou bromance; e quando o ship romântico se refere a um casal homossexual é 

denominado de slash (entre homens) e femmeslash (entre mulheres). (COSTA, 2018) 

 

Spoiler: Comentários que revelam conteúdo narrativo antes do consumo, “estragando” a 

experiência do leitor ou espectador. 

 

Texto: Nos Estudos de Fãs, texto é o produto ou objeto cultural adorado pelo fã. 

 

Viralizar: Conseguir grande repercussão na ambiência digital de forma abrupta. 
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