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RESUMO 
 

 

 

 A presente dissertação tem como objetivo analisar como um site desenvolvido, 

alimentado e consumido por fãs de heavy metal pode ter um caráter empoderador. Para 

tanto, analisamos o Whiplash.net., o maior site especializado em heavy metal de língua 

portuguesa. Teoricamente partimos de assertivas de autores como Henry Jenkins, John 

Fiske, Lawrance Grossberg e Michel de Certeau para evidenciar como a ação dos fãs 

pode inverter lógicas de consumo prescritas pelas indústrias culturais e criar novos 

significados a partir do seu cotidiano e de seus interesses. Tal ação é possível graças ao 

seu investimento afetivo em relação a seu objeto de culto, processo que é entendido 

como recepção eminentemente ativa, não só porque relativiza hierarquias culturais e 

midiáticas, mas também gera socialização e conflitos no seio do estilo de vida. 

 

 

 

Palavras-chave: Fãs, Heavy metal, Whiplash.net, Estilo de vida, Investimento afetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This thesis aims to analyze how a site developed, nurtured and consumed by 

heavy metal fans can have an empowering character. For this, we analyze the 

Whiplash.net, the most trusted specializing in heavy metal in Portuguese. Theoretically 

we left assertions of authors like Henri Jenkins, John Fiske, Lawrance Grossberg and 

Michel de Certeau to show how the action of fans can reverse the logic of consumption 

prescribed by cultural industries and create new meanings from their everyday life and 

their interests. Such action is possible due to their affective investment in relation to its 

object of worship, process which is here understood as active reception process, not 

only because relativize cultural and media hierarchies, but also generates socialization 

and conflicts within the lifestyle. 

 

 

 

Keywords: Fan, Heavy metal, Whiplash.net, Lifestyle, Affective investment 
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INTRODUÇÃO 

 

 

  

  O que é ser fã? Você pode se considerar fã de algo como um time de futebol, 

uma personalidade do mundo dos negócios, de um programa de TV ou de música 

popular. O termo fã tem amplo uso na linguagem cotidiana. Seja televisão, seja na 

praça, todo mundo conhece ou é fã de algo ou de alguém. Mas, afinal, o que isto 

significa? Do que um fã é capaz? De cometer loucuras? Não somente ! 

 São destas e outras questões que trataremos nesse trabalho. Estamos 

interessados em conhecer o que é ser fã, especificamente fã de heavy metal. Para 

tanto, nos dispomos a compreender interpretativamente o fenômeno através do site 

Whiplash.net, que é o maior reino de fãs
1
 deste estilo musical em língua portuguesa. 

O heavy metal nasceu no final dos anos 1960, no mundo anglo-saxão, se 

popularizando por todos os continentes durante os anos 1980, vem ganhando 

contornos mais variados e bastante particulares. Com sua expansão territorial e 

também no número de bandas se formou em torno deste estilo de vida três tipos de 

mercados: o fonográfico, o jornalístico e o da moda. Houve o interesse de grandes 

gravadoras nos produtos gerados pelos músicos, do mesmo modo que, foram gestadas 

mídias para divulgar essa produção musical. 

Inicialmente, poder-se-ia ver algumas revistas especializadas em todo o mundo, 

revistas mensais e semanais ligadas à grande mídia e feita por profissionais. Além 

dessas tradicionais, havia os fanzines – pequenos textos artesanais feitos por fãs do 

estilo – caracterizados pelo baixo custo da produção e pelo amadorismo, uma espécie 

de micromídia que ajudava no fluxo de informações no cenário underground
2
. 

A década de 1990 ajudou a complexificar ainda mais a questão, pois aconteceu 

a popularização das mídias digitais, que permitiu que fãs e músicos pudessem criar 

novos artefatos a partir de produtos criados pela cultura hegemônica. Essa 

inventividade é uma das características mais destacadas pela bibliografia 

                                                 
1
 Reino dos fãs do neologismo inglês fandom, composto a partir da aglutinação das palavras fanatic e 

kingdom, que significam fanático e reino, respectivamente. 
2
Undergorund é um termo nativo constante na maioria das subculturas juvenis, foi também assimilado 

pelos sociólogos. Underground significa subterrâneo, um fluxo subterrâneo que independe do fluxo 

principal, isto é, do mainstream. 
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especializada. 

 Essa inovação do fã que recontextualiza, realinha moral e esteticamente e 

personaliza as mensagens de produtos pré-fabricados tem gerado conflitos e alianças 

que chamaram nossa atenção. Daí surge nossa questão central: em que medida o 

investimento afetivo dos fãs no Whiplash.net pode ser considerado como forma de 

empoderamento? Questão acompanhada por outras não menos importantes: Como 

esse investimento interfere no cenário midiático nacional especializado em heavy 

metal? Como o fã/produtor constrói redes de significação e desloca hierarquias? Como 

esse fã cria novas hierarquias dentro do próprio fandom? 

 Inicialmente, partimos da hipótese de que a fundação do whiplash.net teria sido 

em virtude do desconforto de João Paulo Andrade
3
 em relação aos periódicos 

especializados no gênero. No entanto, ao longo das diversas trocas de e-mails 

mudamos de hipótese e percebemos, que João Paulo estava mais preocupado em se 

livrar de um antigo emprego e investir em algo que tivesse “mais a sua cara” 

desejando assim, realizar um sonho, não poupando esforços para isso. 

Daí, procuramos por uma literatura que tratasse de investimentos por parte de 

fãs no mercado midiático, foi quando descobrimos autores como Grossberg (2001), 

Fiske (2001) e Jenkins (1992, 2010, 2012), que trabalham com a ideia de fã-produtor. 

Tendo o marco teórico central definido, passamos a nos preocupar com os objetivos e 

a metodologia. 

Objetivávamos saber como eram as dinâmicas dos headbangers no site, nossa 

curiosidade e entusiasmo eram imensos, pois, nunca havíamos visto um trabalho sobre 

heavy metal no ciberespaço brasileiro, embora haja muitos trabalhos sobre heavy 

metal no Brasil focados nas relações face a face.  

Num trabalho anterior, onde analisamos uma revista especializada em heavy 

metal, a Roadie Crew, avistamos algumas questões como a do netbanger como 

definição para o indivíduo que curte heavy metal, mas não é considerado por não ser 

ávido nos espaços clássicos de sociabilização, como bares, casas de shows e lojas de 

disco, bem como a questão da criação de representações pelo site. 

 A internet, como campo de pesquisa nos trouxe algumas complicações, já que 

devido a sua dinâmica - constantemente mutável - torna os dados cotidianamente 

                                                 
3
 Fundador do site. 
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desatualizados, velocidade que assusta qualquer jovem pesquisador. Após as leituras 

do material etnográfico acerca do ciberespaço, tanto nacional quanto internacional, se 

tornou necessário definir a metodologia que seria utilizada. A metodologia foi pensada 

de forma bastante intuitiva, pois as coisas foram acontecendo, na medida em que o 

envolvimento com o site foi se intensificando. 

Inicialmente, começamos mandando e-mail para o fundador. Depois fizemos 

um mapeamento do site, buscando conhecê-lo intimamente. Assim, decidimos que 

faríamos a pesquisa em dois passos: observação e questionário. A observação 

propiciou que elencássemos dados relativos ao universo pesquisado, como já 

possuíamos um objeto bem delimitado e um problema como ponto de partida, 

buscamos evidenciar discursos sobre afeto, engajamento, estilo de vida, 

sociabilidades, dentre outros tópicos, que foram surgindo ao longo da observação 

(QUIVY& CAMPENHOUDT, 1992). 

Durante a observação, fomos gradativamente hierarquizando questões com o 

propósito de disciplinar o olhar para aquilo que, de fato, nos interessava. Em 

consequência disso, tivemos a ideia de fazer também pesquisas por tag dentro do 

próprio site para vivenciar os conflitos veementemente. Usamos as seguintes tags: 

poser, underground, maisntream e conflito. 

Conseguimos mapear alguns relatos, por intermédio de uma rotina on line, 

todos os dias, inclusive, finais de semana, ficávamos observando as interações no site 

e a publicação de notícias pelo facebook. Algumas vezes, tivemos a oportunidade de 

conversar pelo facebook com alguns dos nossos informantes e com outras pessoas que 

nos auxiliaram na pesquisa. 

 Depois de observarmos, tivemos a ideia de aplicar questionários de dois tipos, 

um exclusivo para fãs que eram colaboradores e outro para os fãs que apenas liam as 

notícias e comentavam nos chats. Cogitamos fazer entrevistas via Skype, no entanto 

não foi possível, pois os informantes argumentavam não ter tempo. 

No total, realizamos 30 questionários, sendo 26 de fãs leitores e 4 

colaboradores espalhados por todo país, além evidentemente do questionário do 

fundador do site. Nesses questionários, salientávamos que era necessário que eles 

escrevessem ao máximo sobre os tópicos. 

Infelizmente, só conseguimos os questionários de quatro pessoas com a função 
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de colaborador no site. Foram textos relativamente grandes e tivemos a oportunidade 

de fazer réplicas com eles, sendo gentilmente atendidos. Enviamos e-mails para mais 

de 20 colaboradores. Dos quatro com quem tivemos acesso, dois compõem a lista dos 

dez mais lidos, são eles: Samuel Coutinho e Diego Câmara, o segundo e o sexto mais 

lidos, respectivamente. 

Dentre os fãs-leitores, tivemos a oportunidade de conversar com um 

antropólogo que, inclusive, havia estudado o “metal extremo” tanto em sua 

monografia quanto na sua dissertação de mestrado. Também conversamos com um 

headbanger formado em Ciências Sociais e professor de Sociologia do Ensino Médio. 

 Além desses questionários, fizemos uso de algumas entrevistas já prontas, 

disponibilizadas na internet, bem como de depoimentos, colaborações, chats no site e 

nas redes sociais, como por exemplo, a página do Whiplash.net no facebook. Nesses 

espaços, conseguimos levantar uma série de discursos que convergiam para a nossa 

pesquisa, inclusive diretamente para o nosso objetivo principal de entender como 

aquelas postagens, como as participações no Whiplash.net poderiam ser entendidas 

como forma de empoderamento, que poderia ser visto em diversos níveis, desde o 

individual ao coletivo, ou ainda, sob diversos aspectos como motivacional, atribuição 

de poder entre pares e formação de liderança. 

 Por fim, analisamos e agrupamos os dados, com o intuito de compor um 

corpus para reflexão posterior, corpus que possibilitou que encontrássemos marcas 

enunciativas que denunciavam desconfortos e elos simbólicos entre os indivíduos que 

interagiam no site. 

Nesse último passo, encontramos os elementos dos mais diversos conflitos 

presentes no site e os agrupamos: conflitos entre músicos e o site, entre outros meios 

de comunicação, entre a sociedade e os conflitos intragrupais pelo direito de instituir 

uma visão acerca dos fenômenos nesta cena. 

Dividimos a dissertação em três capítulos. O primeiro versa sobre os contextos, 

social e tecnológico, que propiciaram o surgimento dos mais diversos estilos de vida, 

num processo que engloba processos de natureza eminentemente histórico-social e 

tecnológico que se deram ao mesmo tempo. Foram fundamentais neste capítulo 

autores como Anthony Giddens (1991, 2002), Manuel Castells (1999, 2012), Pierre 

Lévy (1994, 1996, 2000), Georg Simmel (1983, 2011), Mike Featherstone (1995), 
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Jean Baudrillard (1995) e Nestor Cancliní (2000; 2008). Autores que compõem 

correntes epistemológicas diferentes, mas que nos ajudaram a narrar este contexto que 

envolve o alto desenvolvimento tecnológico, a sociedade de consumo e as 

sociabilidades em torno deles. 

 O segundo capítulo objetivava contar a história do heavy metal e das mídias 

que sempre estiveram em seu entorno, ajudando-o a se consolidar enquanto um estilo 

musical massivo e internacional, bem como entender o que de fato era ser um fã de 

heavy metal. Nesse capítulo foram de capital importância autores ligados aos Estudos 

Culturais em sua fase norte-americana: Henry Jenkins (1992, 2010, 2012), Lawrance 

Grossberg (2001), Joli Jenson (2001) e John Fiske (2001). Além desses, foi muito 

importante a leitura de Michel de Certeau (2011), que nos apareceu em tempo hábil 

para entendermos melhor a questão da astúcia dos fãs e os seus redirecionamentos de 

sentidos. 

 Com esse capítulo, vemos que os fãs e seu relacionamento com as mídias, 

analógicas ou eletrônicas, podem criar novos significados de produtos que foram 

formulados com outros sentidos, mostrando que a possibilidade de intervenção e 

manipulação a partir de seu mapa cultural de importância. 

 No terceiro e último capítulo, nos dedicamos exclusivamente ao site, numa 

tentativa de compreensão dos seus significados, não só para o seu público de modo 

geral, mas também para aquele que o criou, para aqueles que colaboram 

espontaneamente e para aqueles que veem problemas graves nele. 

 Mesmo com muita dificuldade de operacionalização da metodologia, pois em 

alguns casos esperávamos semanas pelas respostas, conseguimos vislumbrar uma série 

de liames identitários entre os fãs, da importância do site e do heavy metal em suas 

vidas, bem como dos aspectos agonísticos que estão presentes em cada cultura. 

Conseguimos perceber as discrepâncias não só relativas à participação no site, 

os antagonismos entre os que defendem o amadorismo do site e os que sugerem um 

profissionalismo, como também entre o capital subcultural dos leitores, o que 

propiciou uma tipologia dos leitores, um enquadramento que prevê pelo menos três 

tipos ideais entre eles. 
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CAPÍTULO 1 – SOCIEDADE, CIBERESPAÇO, CONSUMO E ESTILO DE 

VIDA 

 

 

 

 

 Neste capítulo, versamos sobre elementos que constituem a sociedade 

contemporânea, na qual, nosso objeto de estudo se encontra. Debatemos aqui, 

especificamente, sobre características relativas ao caráter ritualístico do consumo, 

à erosão de padrões societais modernos, ao surgimento do ciberespaço e às 

narrativas sobre novas formas de interação social. 

 Estabelecer uma observação dos atuais modos de comunicar por meio da 

internet é um desafio sem igual, pois este é um universo em constante mudança e a 

obsolência é uma regra. A rapidez move não somente os usuários e os signos das 

relações intersubjetivas, mas também os dados da pesquisa que se tornam defasados a 

cada dia. Ademais, essa região que carece de explicação está localizada nas fronteiras 

entre a sociedade, cultura e a tecnologia, exigindo um grande expediente de leitura. 

 Ressalvas à parte, aqui, buscamos identificar a relação entre as tecnologias 

digitais e a vida cotidiana, percebendo como os indivíduos recriam novos modos de 

compartilhar significados, consumir e intervir na política. 

 

1.1- DINÂMICAS DA SOCIEDADE E DO CIBERESPAÇO 

 

 

 O ciberespaço é um lugar onde circulam diariamente bilhões de indivíduos de 

estratos médios citadinos, experimentando relações de toda sorte, desde relações 

sexuais ao mercado financeiro, por meio do entrelaçamento de informações em tempo 

real, sem a necessidade da presença física.   

Ciberespaço para Gibson (2008) seria uma espécie de “alucinação” 

 

 

(...) vivida diariamente por bilhões de operadores autorizados, em todas as 
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nações, por crianças aprendendo altos conceitos matemáticos...Uma 

representação gráfica de dados abstraídos dos bancos de dados de todos os 

computadores do sistema humano. Uma complexidade impensável. Linhas 

de luz abrangendo o não-espaço da mente; nebulosas e constelações 

infindáveis de dados. Como marés de luzes da cidade (GIBSON, 2008, 

p.67). 
 

 

 

 Kellner (2001) adverte que essa alucinação vista por Gibson é um tanto 

enganadora, pois a realidade virtual é bem objetiva, na medida em que, estamos, a 

cada dia, naturalizando essas experiências. Quando, por exemplo, fazemos uso do 

“internet bank”, das redes sociais, entre outros serviços. Destarte, o ciberespaço está 

ganhando o status de seara de relações sociais, lugar de inscrição de narrativas e 

compartilhamento de valores, não há nada de ilusório nos bancos, nem naquela 

reunião que porventura foi marcada via e-mail. 

 Numa definição oferecida por Lévy (2000), o ciberespaço aparece como um 

espaço de comunicação proporcionado pela interconexão global dos computadores e 

suas memórias. Vejamos, 

 

 

o conjunto dos sistemas de comunicação eletrônicos (aí incluídos os 

conjuntos de rede hertzianas e telefônicas clássicas), na medida em que 

transmitem informações provenientes de fontes digitais ou destinadas à 

digitalização. Insisto na codificação digital, pois ela condiciona o caráter 

plástico, fluido, calculável com precisão e tratável em tempo real, 

hipertextual, interativo e, resumindo, virtual da informação que é, parece-

me, a marca distintiva do ciberespaço. Esse novo meio tem a vocação de 

colocar em sinergia e interfacear todos os dispositivos de criação de 

informação, de gravação, de comunicação e de simulação. A perspectiva da 

digitalização geral das informações provavelmente tornará o ciberespaço o 

principal canal de comunicação e suporte de memória da humanidade a 

partir do próximo século. (LÉVY, 2000, p. 92-93). 

 

 Na convergência das novas tecnologias digitais e da globalização, as 

transformações sociais revelam a configuração de uma sociedade que está sendo 

redefinida a partir da profusão da inovação cultural e da informação denominada de 

sociedade em rede (CASTELLS, 1999). 

Para a compreensão da atualidade é fundamental considerar que a globalização 

e as novas tecnologias reforçaram a crise contemporânea, ao mesmo tempo, em que 
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ofertaram uma nova abordagem acerca da vida dos indivíduos em sociedade.   

 Segundo Castells (1999), os meios de comunicação em massa funcionam como 

 

 

(....) nossas metáforas Nossas metáforas criam o conteúdo da nossa cultura. 

Como a cultura é mediada e determinada pela comunicação, as próprias 

culturas, isto é, nossos sistemas de crenças e códigos historicamente 

produzidos são transformados de maneira fundamental pelo novo sistema 

tecnológico e o serão ainda mais com o passar do tempo. (CASTELLS, 

1999, p.414). 

 

 

 

 As categorias de tempo e espaço desencaixadas pelas movimentações técnico-

culturais transformaram pequenos vilarejos em agrupamentos globais, em espaços sem 

fronteiras. Daí a "crise de identidade", vista como parte de um processo mais amplo de 

mudança, que desloca as estruturas e processos centrais das sociedades modernas, 

abalando referências que ancoravam o sujeito no tecido social. O ciberespaço teria 

contribuído para isso, na medida em que ofereceu a oportunidade para o emprego de 

um jogo de identidades, embora o processo de desgaste de antigos estilos de vida seja 

mais antigo. 

Por desencaixe, Giddens (1991) se refere ao “deslocamento” das relações 

sociais de seus contextos de interação locais e sua reestruturação através de extensões 

indefinidas de tempo-espaço. Por seu turno, “este desencaixe retira a atividade social 

dos contextos localizados, reorganizando as relações sociais através de grandes 

distâncias tempo-espaciais” (GIDDENS, 1991, p.58). 

Os desencaixes são representados por fichas simbólicas e sistemas peritos. Por 

fichas-simbólicas, segundo Giddens (1991, p. 25) “quero significar meios de 

intercâmbio que podem ser “circulados” sem ter em vista as características específicas 

dos indivíduos ou grupos que lidam com eles em qualquer conjuntura particular” 

Um dos exemplos de ficha simbólica é o dinheiro, que para Giddens (1991) é, 

 

 

um meio de retardar o tempo e assim separar as transações de um local 

particular de troca. (...) é um meio de distanciamento tempo-espaço. O 

dinheiro possibilita a realização de transações entre agentes amplamente 

separados no tempo e no espaço (...). Ele é fundamental para o desencaixe 

da atividade econômica moderna. (GIDDENS, 1991, p. 27) 
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 Na sociedade contemporânea nos encontramos permanentemente conectados a 

sistemas abstratos como, por exemplo, o sistema financeiro e o sistema informacional. 

Este último propicia a internet e nossas relações no ciberespaço, que pode ser 

considerado um sistema perito. “Por sistemas peritos, quero me referir a sistemas de 

excelência técnica ou competência profissional que organizam grandes áreas dos 

ambientes material e social em que vivemos hoje” (GIDDENS, 1991, p.30). 

 São ambientes e serviços onde circulamos e dos quais precisamos fazer uso 

diariamente mesmo sem ter o domínio mínimo para atuar neles. No entanto, confiamos 

sem reservas em peritos, especialistas, controladores e pilotos de um avião, gerentes, 

funcionários e analistas de sistemas que garantem o funcionamento do nosso banco. 

Enfim, os sistemas peritos arrancam as relações sociais de contextos específicos e 

exigem de nós confiança nos seus prováveis resultados. 

 Outra marca fundamental na vida contemporânea é o fato de refletirmos sobre 

nossas ações (GIDDENS, 1991). Essa reflexividade indica que nossas práticas sociais, 

por mais que sejam distintas, são “constantemente examinadas e reformuladas à luz de 

informação renovada sobre estas próprias práticas, alterando assim construtivamente 

seu caráter” (Giddens, 1991, p. 39). Isso mostra que mudamos constantemente, haja 

vista que essa reflexividade é chancelada por princípios filosófico-científicos e que 

essas conclusões acerca de nós e do mundo são propagadas ampla e rapidamente por 

meios de comunicação globalizados. 

 Estamos vivendo num momento em que alguns elementos da modernidade 

estão sendo solapados de modo radical e outros maximizados. Este novo momento 

surge com diversos nomes na literatura sociológica e filosófica: modernidade 

reflexiva, modernidade tardia, pós-modernidade, alta modernidade e modernidade 

líquida. 

Independente da nomenclatura, alguns pontos são comuns em diferentes 

trabalhos, a saber, a potencialização da reflexividade, a ideia de risco, a crise do 

Estado-nação, flexibilização das normas sociais, maior fluxo informativo, 

intensificação dos processos de virtualização e a desterritorialização da economia. 

 Todavia, queremos salientar o aspecto da identidade. Segundo Stuart Hall, 

 



 

18 
 

 

 
As velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, 

estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o 

indivíduo moderno, até aqui visto como unificado A assim chamada "crise 

de identidade" é vista como parte de um processo mais amplo de mudança, 

que está deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades 

modernas e abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos 

uma ancoragem estável no mundo social (HALL, 2003, p.7). 
 

 

  

 Essas experiências são percebidas mais energicamente no contexto atual devido 

à eclosão de grandes instituições modernas – religião, Estado, família, os sujeitos 

agora estão libertos do modelo clássico de identidade, manifestando o seu desejo de 

participação como percebemos nas mais variadas manifestações político-artístico-

culturais. 

 Diante disso, o ciberespaço e a cibercultura podem ser interpretados como 

potencializadores das dimensões lúdicas, espirituais, místicas, qualquer que seja, que 

outrora não encontravam vaga. Assim entendidas, as culturas desenvolvidas no 

ciberespaço se caracterizam como um novo sistema de agências e de representação, 

uma nova região do tecido social, terreno de produção de sentido. A virtualização dos 

corpos, do texto e da memória ampliou as dimensões da interação humana. 

 “O virtual não se opõe ao real, apenas são maneiras de ser diferentes” (LÉVY, 

1996, p.15). O real seria da ordem do que possuo, enquanto o virtual está voltado para 

o que possivelmente posso ter, conquistar, portanto o virtual no contexto do site 

Whiplash.net suscita a ideia de uma imagem que queremos que seja vista
4
. 

 O ciberespaço é uma oportunidade de por em prática um projeto de vida. 

Guimarães Jr (2003) mostrou por meio de etnografias no ciberespaço que os 

indivíduos buscam reestruturar características identitárias, isso significa que a internet 

é um lugar de busca de reconhecimento e dégradé de identidades entre os participantes 

de determinados grupos. 

 Na rede são compostos jogos de identidades que objetivam a manutenção, 

reelaboração e aprofundamento de sua condição também no ambiente offline, pois o 

on/ off line se complementam, onde cada instância oferece algo e recebe outra coisa 

                                                 
4
Essa questão será retomada mais a frente. 
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diferente. Os indivíduos veem na internet uma possibilidade de desenvolver seu “eu 

possível”, por meio de ritos, corpos, formas de falar e escrever. Tal fato, ainda mais 

complexificado pela sociedade de consumo em que estamos inseridos, pois a 

quantidade de signos é multiplicada e nos afunda em um oceano de informações. 

 Sociólogos, usualmente, acreditam que não é possível pensarmos a sociedade, 

realidade e sociabilidade hodiernas sem aludirmos ao consumo. Compomos uma 

sociedade de consumo, onde constantemente adquirimos e descartamos objetos e 

indivíduos. O modo de reprodução social da sociedade ocidental contemporânea é 

ritmado pelo consumo, do mesmo modo que os séculos XIX e XX foram tomados pela 

ideia de trabalho. 

 Em “A ética protestante e o espírito do capitalismo”, Max Weber (2004), 

mostrou que a ascensão do capitalismo estava intimamente ligada a uma postura 

disciplinar, uma ascese, dedicação laborativa e racionalização das despesas, 

importância de poupar. Atualmente, esta interpretação tem sido relativizada, devido ao 

deslocamento da sociedade calcada no trabalho para o consumo. 

As bases éticas são trocadas por uma dimensão estética, ou pelo menos, a 

estética parece estar mais evidente. Valoriza-se, hoje em dia, o presente em detrimento 

do cálculo que remete ao futuro. Os indivíduos na contemporaneidade mostram um 

apreço sem reservas ao imediato, uma preocupação grande com o dia-a-dia e de como 

torná-lo estilizado e personalizado. 

Segundo Maffesoli (2005) vivemos sob o espectro estético que 

 

 

que permite compreender toda uma constelação de ações, de sentimentos e 

de atmosferas específicas do espírito do tempo moderno. Tudo aquilo que 

tem ligação com o presenteísmo, no sentido de oportunidade, tudo o que 

remete à banalidade e à força agregativa, ou seja, a crescente valorização do 

carpe diem, encontra na matriz estética um ponto de afinidade e de 

ancoragem. (MAFFESOLI, 2005, p. 70). 

 

 

 

 Passamos de uma sociedade baseada na indústria para uma pós-industrial, 

baseada no consumo de bens, serviços e informações (BAUDRILLARD, 1995; 

BECK, LASH & GIDDENS, 1997; KUMAR, 1997). Do fordismo ao pós-fordismo, 

aconteceram uma série de fatos que formou um novo arranjo social – melhoria das 
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condições de trabalho, Welfare State, crédito fácil, flexibilização dos modos de 

produção e diversificação do consumo. A pulverização da oferta mudou os moldes de 

consumo em virtude da customização das mercadorias e da franca especialização do 

comércio, da publicidade, que desta vez, tende a fomentar e, até mesmo, celebrar a 

diferença. 

 Antes a economia capitalista estava mais ligada aos bens concretos – uma casa, 

apartamento, carros – agora se baseia muito mais em aspectos simbólicos. Os objetos 

não têm apenas seu valor de uso, mas valor simbólico, imaterial que denota um estilo. 

O consumo de determinados bens não significa o uso ou a destruição daquele objeto, 

mas a instauração de um processo comunicativo, gerando uma seara de entendimento 

mútuo ou uma cultura de consumo. 

 Para Mike Featherstone (1995) o termo “cultura de consumo” 

 

 

significa enfatizar que o mundo das mercadorias e seus princípios de 

estruturação são centrais para a compreensão da sociedade contemporânea. 

Isso envolve um foco duplo: em primeiro lugar, na dimensão cultural da 

economia, a simbolização e o uso de bens materiais como ‘comunicadores’, 

não apenas como utilidades; em segundo lugar, na economia dos bens 

culturais, os princípios de mercado que operam dentro da esfera dos estilos 

de vida, bens culturais e mercadorias. (FEATHERSTONE, 1995, p. 101). 

 

 

 

 Baudrillard (1995) ressalta a importância do significado que os produtos que 

consumimos diariamente têm. Para o autor, “já não consumimos coisas, mas somente 

signos”. Baudrillard (1995) salienta que, o signo e a mercadoria foram mixados para 

criar o que ele intitulou de "mercadoria-signo", isto é, a incorporação de uma série de 

associações imagéticas e simbólicas, às mercadorias para torná-las mais sedutoras, 

atraentes e assim desejadas. Ele quer dizer que os consumidores atuais estão mais 

interessados no significado que determinado produto possa ter, do que na 

funcionalidade da própria mercadoria. 

 Segundo Baudrillard, 

 

 

Chegamos ao ponto em que o “consumo” invade toda a vida, em que todas 

as atividades se encadeiam do mesmo modo combinatório, em que o canal 
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das satisfações se encontra previamente traçado, hora a hora, em que o 

“envolvimento” é total, inteiramente climatizado, organizado, culturalizado. 

(BAUDRILLARD, 1995, p. 19) 

 

 

 A nossa sociedade é marcada pelo consumo de signos. Para Baudrillard (1995) 

a mercadoria se desprende do seu valor de uso, tão abruptamente, que o signo suplanta 

suas características funcionais. Tudo para Baudrillard pode ser reduzido a signos, 

justamente pelo fato de que os objetos têm o poder de invocar aquilo que simbolizam 

e, paulatinamente, garantir o “sucesso” da sociedade de consumo. 

A publicidade é a principal arma para a disseminação da crença no valor 

simbólico dos bens de consumo, segundo ele, 

 

 

o anúncio publicitário, a firma produtora e a marca, que desempenha aqui 

papel essencial, impõem a visão coerente, coletiva, de uma espécie de 

totalidade quase indissociável, de cadeia que deixa aparecer como série 

organizada de objetos simples e se manifesta como encadeamento de 

significantes, na medida em que se significam um ao outro como 

superobjeto mais complexo e arrastando o consumidor para uma série de 

motivações mais complexas. (BAUDRILLARD, 1995, p. 17) 

 

 

 Enfim, pesquisas acerca do ciberespaço e do consumo ainda revelam que os 

contatos travados na internet são permeados por uma variedade de estratégias de 

apresentação do “eu”, seleção de repertórios com a finalidade de parecer de um modo 

objetivado. O ambiente on line possibilita que o usuário forje seu “eu desejado”, sem 

que ele corra os riscos de censura direta, como acontece no mundo off line. Daí a 

intensa procura por elementos não proporcionados pela vida real, evidenciando assim, 

uma experiência nova e reveladora, mostrando a incompletude dos dois ambientes. 

 

 

1.2- CONSTRUÇÕES DO EU NO CIBERESPAÇO 

 

  

 Alerta-nos, Erving Goffman (2011) que todas as interações sociais estão 
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ligadas a um “eu”. Este “eu” está voltado para um “outro”. O “eu” ao longo da vida 

segue cotidianamente encenando vários papéis sociais de acordo com as suas 

vivências. Embora Goffman (2011) tenha pensado tal relação baseado em contextos 

face a face, acreditamos ser possível suscitar este debate também em relação ao 

ciberespaço. Afinal, o ciberespaço não escapa dos processos de auto-organização da 

sociedade. 

 Segundo Goffman (2011) se espera do indivíduo que está em um grupo que ele 

busque aprender a “ordem da interação”, sendo assim, o modo pelo qual se dão as 

dinâmicas intersubjetivas. Quais e como os signos são compartilhados. Sabendo disso, 

o indivíduo passa a interpretar, passa a compor uma aparência, para não sair 

prejudicado, sendo, por exemplo, mal julgado por seus pares, ou seja, além do caráter 

meramente comunicativo, existe um elemento performático. 

Portanto, diariamente podemos presenciar performances nas redes sociais na 

internet de pessoas que “vendem” uma imagem de politizada ou de desencanada, por 

exemplo. Para Goffman (2011) nós representamos papéis a todo momento, compondo 

uma espécie de fachada. “Será conveniente denominar de fachada a parte do 

desempenho do indivíduo que funciona regularmente de forma geral e fixa com o fim 

de definir a situação para os que observam a representação” (GOFFMAN, 2011, p.29). 

 O Whiplash.net parece ser um cenário onde vários atores investem na imagem 

pessoal a fim de obter lucros e vantagens, buscando credibilidade e reafirmar a sua 

autoridade no processo de produção de informações sobre heavy metal. Como no 

perfil do colaborador Nacho Belgrande, 

 

 
Figura 1- Perfil de Nacho Belgrande no Whiplash 

5 
 

 

 

                                                 
5
http://whiplash.net./autores/nachobelgrande.html 
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 Em seu perfil no site, o colaborador salienta que ouve heavy metal há 30 anos, 

ser fluente em inglês, que morou nos Estados Unidos, ser fã e possui um grande 

acervo. Não seria por acaso, ele ser o mais lido dos colaboradores do site com 4.019 

matérias publicadas, que já foram acessadas 17.987.887 vezes
6
. 

 No heavy metal se valoriza bastante o tempo de contato com o estilo, pois 

pressupõe que o indivíduo passa a ser conhecedor das grandes obras do gênero. Ter 

conhecimentos em inglês é valorizado, porque é a língua mais usada neste meio, 

bandas de várias nacionalidades lançam álbuns em inglês para acessarem o mercado 

norte-americano, considerado o principal para o estilo, daí ter bom conhecimento em 

inglês permite uma melhor fluência neste universo, possuir um bom acervo também é 

significativo, porque os fãs dependem da cultura material, conforme afirma John 

Fiske, 

 

 

A acumulação de bens populares e de capital cultural oficial são assinaladas 

materialmente por coleção de objetos – obras de arte,  livros, discos, 

memorabília e efemeridades. Fãs e groupies são colecionadores ávidos, e a 

coleção cultural é um ponto onde os capitais econômico e cultural 

convergem (FISKE, 2001, p.43).
7 

 

 
  

Em face disso, a imagem dele é projetada para uma série de leitores que 

acompanham o site, construindo uma reputação. Construindo um perfil considerado 

como aceitável para a rede com a qual ele terá que se relacionar, daí o sujeito se 

esmera e busca capitalizar suas qualidades em detrimento de suas características 

menos atrativas, ou até mesmo, deploráveis. 

Ser fã de um artista se torna um empreendimento grandioso. Um processo que 

envolve desde o consumo de vários artefatos e shows, até formas de agir, pensar e 

sentir negociadas com os demais membros do grupo, baseados em protocolos 

formalizados pela cena artística. 

 

                                                 
6
 Dados do dia 17/04/2014, coletados no próprio site. 

7
No original: The accumulation of both popular and official cultural capital is signaled materially by 

collections of objects – artworks, books, records, memorabilia, ephemera. Fans, like buffs, are often 

avid collectors, and the cultural collection is a point where cultural and economic capital come together. 

Todas as traduções deste trabalho são do autor e feitas de modo livre. 
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1.2.1- QUANDO A VIDA ONLINE SE TORNA MAIS INTERESSANTE QUE 

A OFFLINE.  

   

 É no computador que muitas pessoas projetam as suas ações e ficções, das 

quais elas próprias são, ao mesmo tempo, produtoras e consumidoras. As telas dos 

computadores compõem cenários para as mais variadas fantasias, das eróticas às 

intelectuais. 

 O computador é uma espécie de “segundo eu”, que nos mostra como as 

fronteiras entre real e virtual foram eclodidas, movimento que se dá pari passu a 

confusão entre animado e o inanimado, o eu uno e o múltiplo. Um exemplo disso, foi 

o sucesso da série de televisão e jogo Star Trek – The next generation, onde milhares 

de indivíduos gastavam mais de oitenta horas por semana participando de explorações 

e guerras intergaláticas. 

 Segundo Turkle (1997) 

 

 

Por meio de descrições e comandos escritos usando o teclado, eles criam 

personagens que mantêm encontros sexuais (causais e românticos), 

desempenharam profissões e levantam cheques de vencimento, participam 

em rituais e comemorações, apaixonam-se e contraem matrimónio. Para os 

participantes, estas peripécias podem tornar-se fascinantes “isto é mais real 

do que a minha vida real”, diz um deles, um homem cuja personagem é 

uma mulher que se faz passar por homem. Neste jogo, o eu é construído e 

as regras de interacção social são elaboradas, e não recebidas (TURKLE, 

1997, p. 13) 

   

 

 O ciberespaço está repleto de sujeitos que buscam a auto-realização, 

recorrendo a uma identidade mobilizada de última hora, ou, por meio da sua própria.

 Rheingold (2000) nos mostra que existe um elo poderoso entre as pessoas e a rede, a 

ponto delas estarem mais fortemente ligadas ao ciberespaço que às suas vivências na 

realidade presencial. Como acontece no Second Life que é um mundo em 3D, que 

tenta imitar a realidade por intermédio de dispositivos digitais. 

 Neste jogo, ambientes como a casa, o local de trabalho são replicados, lá 

podemos encontrar depoimentos de indivíduos que se consideram mais felizes no jogo 

do que na sua vida de carne e osso. Os indivíduos no ciberespaço abusam de formas de 

ser, valendo-se de estereótipos glamurizados.  
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 Sherry Turkle (1997) foi a primeira a explorar sociologicamente o ambiente 

virtual. Segundo ela, a identidade é um lugar de multiplicidade, as salas de bate-papo, 

os jogos de realidade alternada e as redes sociais, permitem que o sujeito desmembre-

se e vivencie diversas formas de encarar a realidade a partir de fantasias e anseios.   

 Uma questão que sempre vem à tona é relativa ao “estatuto ontológico do lugar 

ciberespacial” (GUIMARÃES JR, 1999).  Questão difícil, pois lida com as fronteiras 

entre o "on-line" e o "off-line". Esse binômio, que delimita duas esferas, é trabalhado 

por uma bibliografia imensa. No entanto, esse par heurístico escamoteia e gera um dos 

maiores problemas nas análises acerca do ciberespaço, segundo Guimarães Jr (1999), 

 

 

Um dos problemas da mesma é a de remeter a uma separação radical entre 

os dois universos, postulando uma relativa independência entre ambos. 

Kendall argumenta em direção oposta, afirmando que os dois "reinos" são 

fortemente entrelaçados, e que não podem ser considerados de forma 

independente (1999, p.58). Do ponto de vista do usuário, o sujeito que senta 

em frente à um computador, essa posição é inquestionável, pois sem dúvida 

variáveis como idade, nível de educação, grupo social e outros irão 

condicionar fortemente as possibilidades de relacionamento societário no 

interior do Ciberespaço
8
. 

 

 

 

 Ficar preso à noção de dentro ou fora do ciberespaço, marcada pelo par 

on/offline é perder a oportunidade de analisar o ciberespaço como elemento da cultura 

da alta modernidade. O ciberespaço é um lugar de desenvolvimento de emoções, onde 

personas passeiam cotidianamente compondo novos mapas socioculturais, cabendo a 

nós, contorná-los a fim de explicá-los. 

 

  

1.3- ESTILOS DE VIDA, CONSUMO E SOCIABILIDADES NO CIBERESPAÇO 

 

 

  

 Novos mapas socioculturais são forjados e desbravados cotidianamente. Os 

                                                 
8
O ciberespaço como cenário para as Ciências Sociais, Trabalho apresentado no Grupo Temático "A 

sociedade da informação e a transformação da sociologia" do IX Congresso Brasileiro de Sociologia, 

Porto Alegre, Setembro de 1999. Capturado na internet no dia 10/01/2014. 

http://www.cfh.ufsc.br/~guima/papers/ciber_cenario.html 
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indivíduos na contemporaneidade elaboram textos, vídeos, músicas e divulgam estas 

informações por meio de seus smartphones e de seus computadores pessoais. Enfim, 

nossas práticas de lazer, trabalho e consumo estão muito atreladas às novas tecnologias 

digitais e estão midiatizando cada vez mais nosso cotidiano. 

 Dia após dia, seguimos compartilhando vários signos com amigos nas redes 

sociais e pares em comunidades dedicadas aos estilos de vida baseados na música, na 

culinária ou na moda, etc. Somos bombardeados por todos os lados e por toda a sorte 

de informações, e nos perguntamos: quem sou eu? Que devo fazer? Como agirei? 

Tudo isso, em razão da aceleração da dinâmica do conhecimento e da proliferação das 

informações. O indivíduo contemporâneo necessita se associar, precisa sentir-se 

incluído dentro desse universo. 

 Giddens (2002) nos diz que as questões da identidade, dos estilos de vida e da 

individualidade sempre estiveram presentes na sociedade. Não obstante, o efeito da 

compressão espaço/tempo aumentou a sensação de “desamparo” e isso, nos forçou a 

refletir acerca dos conflitos entre local/global e novo/velho. Por isso, a árdua tarefa de 

redefinirmos o próprio “eu” e, consequentemente, nossas condutas. 

 Mas como os indivíduos se associam? Simmel (1983) também vê o surgimento 

de várias formas de viver como um processo alusivo às cidades modernas e a expansão 

do sistema capitalista. Para ele, a liberdade individual provocada pelo modo de 

reprodução da vida social gerou uma cultura subjetiva, pois as cidades ampliaram as 

liberdades individuais, projetos e modos de via, numa luta cotidiana na busca de 

reconhecimento e inserção, investindo no alargamento do tecido social. 

 Essa luta pressupõe um conflito que, para Simmel (1983), coloca em xeque a 

realidade da cultura objetiva e institucionalizada, na medida em que as pulsões 

individuais ou grupais, oriundas da cultura subjetiva, buscam rejeitar, adequar ou 

suplantar aspectos presentes no cotidiano constituído e vivido. 

  A cultura subjetiva, segundo o autor, é o lugar onde estão localizadas as mais 

diversas manifestações artísticas, que compõem um jogo contínuo de diferenciação a 

partir de suas ações movidas por pulsões que vislumbram novos mapas e códigos 

culturais, remetendo a realidade para outro caminho, permitindo a complexificação da 

cultura subjetiva de um determinado lugar situado no tempo e no espaço. 

Essas ações coletivas são a forma pela qual eles se diferem dos outros e o meio 
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por onde, nós, sociólogos, investigamos especificidades de cada estilo de vida. A 

subjetividade forjada e projetada é o que permite sua diferenciação e nosso inventário 

de práticas culturais (SIMMEL, 1983). 

Os estilos de vida são compostos por quadros de referência. Um dos modos 

para classificá-los e entendê-los é por meio do consumo. Pois, o consumo é uma forma 

de ritual, que permite que os membros de determinados grupos se identifiquem, isto é, 

para o agrupamento e para a exclusão, instaurando um processo de identificação. 

O consumo nas Ciências Sociais, por muito tempo, foi tratado com certo 

desdém em razão de sua dimensão utilitarista. Se driblarmos esta névoa ideológica, 

perceberemos que o consumo tem um caráter ritualístico que nos faz entender a 

dinâmica dos grupos. 

A ideia de consumo passa agora a ter um valor-signo, que permite a 

comunicação entre pessoas. O consumo é visto agora como prática da economia, mas 

também como prática discursiva, enquanto uma atividade de produção de sentido. 

Conforme Canclini (2010, p. 60) “o consumo é o conjunto de processos socioculturais 

em que se realizam a apropriação e os usos dos produtos”. 

Por conseguinte, quando nos debruçamos sobre o Whiplash.net estamos 

obstinados a colher discursos que evidenciam o consumo e as práticas comunicativas 

dos usuários e colaboradores do site, salientado aspectos de formação de seu estilo de 

vida. Canclini (2010) propõe, 

 

 

reconceitualizar o consumo, não como simples cenário de gastos inúteis e 

impulsos irracionais, mas como espaço que serve para pensar, e no qual se 

organiza grande parte da racionalidade econômica, sociopolítica e 

psicológica nas sociedades (CANCLINI, 2010, p. 14). 

 

 

  

 A grande oferta de objetos e símbolos, cada vez mais, atrai os indivíduos, por 

isso podemos evidenciar as diferenças entre eles. Afinal, todos os objetos de desejo, 

bens e serviços tem um preço, um valor que vai desde o econômico ao simbólico. O 

consumo marca esferas, lugares no social e, paulatinamente, grafa a realidade de 

territórios identitários. 

 As práticas de consumo, portanto, provocam distinções entre os indivíduos que 
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possuem ou não um determinado produto, ou melhor, entre quem consome ou não tem 

acesso a uma gama de bens e serviços, seja por questão de gosto, seja por questão 

financeira. 

O consumo ainda pressupõe conflitos, pois a distinção de classes e gosto gera 

uma participação desigual quanto ao uso e a posse dos bens produzidos pelo mercado 

e pela sociedade, exemplo disso, é a pirataria. A pirataria não remete a posse 

individual, mas sim a coletiva. A indústria cultural entende toda a forma de uso não 

autorizado como prática ilegal, isto é, como violação dos direitos autorais. O cenário 

atual do mercado fonográfico e dos bens, de modo geral, está difícil e controverso. 

O aumento da população na internet e o desenvolvimento de novas tecnologias 

permitiram que os meios de confecção e reprodução a partir de computadores 

pessoais. A internet possibilita a fabricação de cópias a um custo irrisório e a dispersão 

é feita para milhões de pessoas de internautas instantaneamente, tal fato faz com que o 

mercado perca o controle sobre seus bens no ciberespaço, controlando tão somente as 

mídias físicas. 

Ao mesmo tempo o criador do seriado Breaking Bad
9
, Vince Gilligan, em 

entrevista, afirma que a pirataria ajudou a divulgar a série. Foram realizados em 

apenas doze horas cerca de meio milhão de downloads via torrent. O frisson dos fãs 

elevou o produto a outros patamares, o criador salienta apenas que poderia ter lucrado 

mais. De alguma forma, a própria indústria parece estar relativamente menos 

preocupada com a pirataria e mais focada na descoberta de novos caminhos para 

almejar lucro. 

Com a Web 2.0 a prática de pirataria ou compartilhamento de conteúdos 

rompeu definitivamente com as regras impostas pelo mercado. O que caracteriza 

fundamentalmente a WEB 2.0 “é disponibilidade crescente de ferramentas para gravar, 

manipular e publicar conteúdo” (Thompson, 2008, p.112). 

Segundo Tim O’Reilly 

 

 

Web 2.0 é a mudança para uma internet como plataforma, e um 

entendimento das regras para obter sucesso nesta nova plataforma. Entre 

outras, a regra mais importante é desenvolver aplicativos que aproveitem os 

                                                 
9
 http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/10/131018_breakingbad_pirataria_pai.shtml 
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efeitos de rede para se tornarem melhores quanto mais são usados pelas 

pessoas, aproveitando a inteligência coletiva"
10 

 

 

O franco crescimento da WEB 2.0 fez como que as indústrias midiáticas 

reinventassem seus modelos de negócio. A Web 2.0 não significa apenas uma 

tecnologia, mas o surgimento de uma nova forma de interação. À vista disso, gera uma 

mudança na sociedade, produzindo uma cultura mais participativa. 

 Segundo Thompson (2008), há um contingente maior de indivíduos, 

 

que estão on-line o fazem mais frequentemente e com mais facilidade. Ao 

mesmo tempo, outras ferramentas da Web 2.0 são projetadas para tornar a 

criação de conteúdo simples e não problemática, e para facilitar a 

publicação e criação de conexões, mas elas também mudam a forma em que 

pensamos sobre o que fazemos on-line, e como resultado elas dão mais 

significado e relevância para as conexões que fazemos com outras pessoas 

por meio de sites de redes sociais e outras ferramentas sociais em nossas 

vidas. (THOMPSON, 2008, p.117) 

 

 

 

 O filme Matrix, por exemplo, foi um dos primeiros produtos com uma 

narrativa transmidiática. Dentre as mídias, tivemos livros, filmes, quadrinhos, sites e 

games, uma série de produtos que se complementavam e ajudavam a narrar a história 

(JENKINS, 2012). Inclusive, alguns fãs que ganharam sorteios na internet ajudaram a 

narrativa compondo conteúdo inédito nos fandoms. Esse é o modo pelo qual a 

indústria do entretenimento busca se manter viva, cativando o espectador, 

transformando-o em peça fundamental. 

Na Web 2.0 o internauta é tratado como co-produtor de conteúdo, quanto mais 

vezes ele compartilha, comenta e posta, mais recheado de informações fica a 

plataforma. Por isso, empresas e práticas jornalísticas foram potencializadas com a 

popularização da web 2.0. A participação de pessoas comuns, até então, considerados 

meros leitores, na publicação de notícias tem sido uma prática cada vez mais recente, 

ressiginificando e borrando as fronteiras entre produtores e consumidores de 

informações. 

Este é o cenário sob o qual vários estilos de vida, formas de expressão e 

movimentos sociais tem surgido ou se intensificado. Os rolezinhos, movimentos a 

                                                 
10

http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html. Capturado no dia 19/12/2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Inteligência_coletiva
http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html
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favor do passe-livre e a produção musical dos Mcs da ostentação são debitárias das 

novas tecnologias digitais e da cultura do compartilhamento. A despeito das últimas 

manifestações no Brasil e no mundo, Castells em entrevista a Luís Antônio Giron diz, 

 

 

os movimentos que se caracterizam por começar sempre na internet, via 

redes móveis e redes sociais. Em seguida, apoiam-se em redes sociais fora 

da internet para organizar a ocupação do espaço público e construir um 

espaço de autonomia, a um só tempo na internet e nas ruas. É dessa forma 

que acontecem os movimentos sociais em toda parte, em Istambul, Nova 

York, São Paulo, Rio de Janeiro, em todo lugar
11

. 
 

 

 As práticas de compartilhamento e consumo cultural no atual contexto 

suscitam a chegada de novos modos de socialização, que evidenciam o 

posicionamento dos indivíduos não somente no ciberespaço, mas também nas ruas e 

praças. Enfim, estes fatores têm feito com que pensemos que estão surgindo novos 

modelos de intervenção na política tradicional, por meio de formas alternativas de 

comunicação. 

 

1.4- NOVAS FORMAS DE AGENCIAMENTO E CIBERESPAÇO 

 

 

 Os modos de comunicar de hoje estão intimamente ligados à técnica (LEMOS, 

2002) tanto que é quase impossível pensarmos numa comunicação que não seja 

mediada pela tecnologia. Com o desenvolvimento das tecnologias da informação e 

comunicação, podemos nos mobilizar de modo mais rápido.  

 Tanto o ciberativismo quanto o hacktivismo tem chamado atenção nas últimas 

décadas. É chamada de ciberativismo toda a ação politicamente orientada dentro da 

rede com o intuito de alcançar alguma meta ou luta contra injustiças dentro ou fora da 

internet. 

 Conforme Stresser, 

                                                 
11

http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2013/10/bmanuel-castellsb-mudanca-esta-na-cabeca das 

pessoas.html. Capturado no dia 19/12/2013. 

http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2013/10/bmanuel-castellsb-mudanca-esta-na-cabeca%20das%20pessoas.html
http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2013/10/bmanuel-castellsb-mudanca-esta-na-cabeca%20das%20pessoas.html
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O ativismo digital trata-se de uma nova forma de ação política; uma 

maneira de fazer política através de suportes cibernéticos; buscando a 

veiculação de um ideal através de uma mídia de grande alcance, é o 

ativismo contemporâneo praticado em rede, através da internet 

(STRESSER, 2010, p. 2). 

 

 

 

O agenciamento de causas por essa via acontece porque alguns grupos 

marginalizados não conseguem espaço midiático para o debate em torno de suas 

questões, daí a busca por um meio alternativo para disseminar a causa e estabelecer 

uma rede de solidariedade.  

O Exército Zapatista de Libertação Nacional - EZLN foi um dos primeiros 

grupos a agir politicamente por meio da internet. Desde 1994, o grupo faz discussões 

por listas de e-mails com ativistas de todo o planeta com intuito de chamar a atenção 

da comunidade internacional. No mesmo período diversos grupos
12

 perceberam o 

potencial das redes para as lutas sociais e sindicais, perceberam o quanto a rede 

poderia convergir para seus interesses políticos. 

Segundo Moraes (2001), o ativismo na internet, 

 

alicerça campanhas e aspirações à distância, no compasso de causas que se 

globalizam (combate à fome, defesa do desenvolvimento sustentável, 

preservação do equilíbrio ambiental, direitos humanos, luta por um sistema 

de comunicação pluralista). As entidades civis valem-se da Internet 

enquanto canal público de comunicação, ilvre de regulamentações e 

controles externos, para disseminar informações e análises que contribuam 

para o fortalecimento da cidadania e para o questionamento de hegemonias 

constituídas. (MORAES, 2001, p. 18). 

 

 

 A comunicação ciberativista no Brasil se deu num momento onde os meios 

massivos se revelam comprometidos com a ordem estabelecida. Em 2001, foi formado 

o Centro de Mídia Independente – CMI, grupo constituído por jornalistas e produtores 

independentes, que pretendem “dar voz a quem não têm voz constituindo uma 

alternativa consistente à mídia empresarial que frequentemente distorce fatos e 

apresenta interpretações de acordo com os interesses das elites econômicas, sociais e 

                                                 
12

 Greenpeace, Care e Indymedia. 
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culturais”
13

. 

 No Brasil, o Centro de Mídia Independente, conta com 15 coletivos espalhados 

pelo país: São Paulo, Rio de janeiro, Brasília, Porto Alegre, Salvador, Campinas, São 

José dos Campos, Cuiabá, Curitiba, Caxias do Sul, Fortaleza, Rio Grande, Recife, 

Vitória e no ABC Paulista. Todos trabalhando para a conscientização/ apoio de causas 

não tratadas, abordadas superficialmente ou de modo impróprio pelos pelas mídias 

tradicionais (VEGH, 2005). 

 As manifestações brasileiras de julho de 2013 foram também marcadas por 

atividades ciberativistas que convergiam para ida às ruas. Começaram como um 

movimento específico em São Paulo, contra o aumento das passagens de ônibus e 

depois se espalhou pelo Brasil de modo viral e com o acréscimo de pautas. Além de ter 

colaborado na época com a disseminação de informações sobre os protestos, o CMI 

está fazendo um levantamento de vítimas durante as manifestações do ano passado, o 

levantamento está sendo realizado de modo colaborativo. 

O Brasil ocupa a quarta posição num ranking mundial de usuários ativos de 

internet com 75.982.000 de usuários
14

, segundo a Central Intelligence Agency – CIA, 

superado apenas pela China, Estados Unidos e Japão. Portanto, um ambiente favorável 

para a utilização de celulares, computadores e da rede em prol de uma causa política. 

 Segundo Luiz Alberto Ferla,  

 

Diferentemente do que acontecia nas manifestações de duas décadas atrás, 

no entanto, o discurso pasteurizado da grande imprensa é, agora, contestado 

por imagens captadas pelos próprios manifestantes. Veiculado livremente 

no ambiente democrático da internet, este material oferece um ponto de 

vista único e pessoal dos acontecimentos
15

.  

 

 

 

 Boa parte dos internautas brasileiros está nas redes sociais, por isso o 

intercâmbio de informações e experiências foi grande. As notícias veiculadas pela 

grande imprensa brasileira – Globo, Record, Band, SBT e Grupo Abril – foram 

confrontadas pelas reportagens, vídeos e fotos produzidos pelos manifestantes. Além 

                                                 
13

 http://www.midiaindependente.org/pt/blue/static/about.shtml 
14

https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/rankorder/2153rank.html. Capturado dia 

29/04/2014. 

 
15

 http://canaltech.com.br/noticia/internet/Internet-e-Mobilizacao/. Capturado dia 29/04/2014. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/rankorder/2153rank.html
http://canaltech.com.br/noticia/internet/Internet-e-Mobilizacao/
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disso, as ações durante as manifestações eram decididas pelas redes sociais, por 

exemplo, muitas palavras de ordem eram levadas ao conhecimento de todos pelo 

twitter, whatsapp e mensagens de texto de celular. 

 Outro tipo de agenciamento é o hacktivismo. O hactivismo é um modo de ação 

ciberativista, contudo mais especializada. Enquanto o ciberativismo clássico, 

awarness/advocacy, trabalha pela conscientização e denúncia, o hacktivismo consiste 

na manipulação de linguagens informáticas, exigindo um domínio de conhecimento 

especializado (VEGH, 2005). 

 Conhecimento que permite que hacktivistas invadam o site de algum órgão 

estatal ou de empresas envolvidas em algum tipo de escândalo. Essas ações não 

violentas, legais ou ilegais, são realizadas também com um objetivo político, 

geralmente atinente ao direito à informação (HIMANEN, 2001). 

 Quando os hacktivistas descobrem algo que se encontra em sigilo, alguma 

informação de utilidade pública, eles trabalham para que esta novidade, informação ou 

software, venha à tona e beneficie o maior número de pessoas possível. 

 Em 2013, o grupo Anonymous Brasil invadiu o site do PMDB 
16

, partido do 

governador do Rio de Janeiro. O site foi bloqueado por algumas horas, onde era 

possível visualizar a mensagem abaixo.  

 

Figura 2- homepage do PMDB hackeada pelo Anonymous
17

 

                                                 
16

 Partido do Movimento Democrático Brasileiro. 
17

http://noticias.r7.com/brasil/site-do-pmdb-e-invadido-e-substituido-por-mensagem-do-grupo-

anonymous-por-horas-06092013. Capturado no dia 29/04/2014. 

http://noticias.r7.com/brasil/site-do-pmdb-e-invadido-e-substituido-por-mensagem-do-grupo-anonymous-por-horas-06092013
http://noticias.r7.com/brasil/site-do-pmdb-e-invadido-e-substituido-por-mensagem-do-grupo-anonymous-por-horas-06092013
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 Depois de algumas horas, o partido conseguiu colocar uma mensagem de que 

estavam em manutenção. Nesse ataque a página do partido nada foi danificado no site, 

conforme afirmou o próprio partido. Neste caso, o Anonymous se envolveu numa 

questão que chamou muita atenção à época, o desaparecimento do pedreiro Amarildo, 

que teria sumido após operação da Polícia Militar na favela da Rocinha, zona sul 

carioca.   

 O caso se tornou emblemático para a sociedade brasileira que estava fazendo 

um debate sobre os casos de abuso de autoridade e violência policial que também 

ocorreram nas manifestações de julho de 2013. Inclusive, durante as manifestações nas 

ruas eram muito comuns perguntas acerca do paradeiro de Amarildo.  

 Nessas duas modalidades de agenciamento na internet temos explícita, além 

ideia de resgate da cidadania e da efetivação de direitos fundamentais como o direito à 

informação, a noção de empoderamento, pois com o acesso à informação, o indivíduo 

pode projetar-se para o mundo. O ciberativismo, como um movimento social se dedica 

à promoção e ao impulsionamento de grupos e comunidades subalternas, visto que, 

almeja a melhoria gradual e progressiva de suas vidas, dotando-os de recursos 

materiais e de uma visão crítica da sociedade. 

Enfim, o agenciamento realizado na internet surge como tentativas de aumentar 

o espaço de enunciação para grupos que não estão dispostos à colonização ideológica. 

São tentativas de tracejo de rotas de fuga, escapando dos constrangimentos gerados 

pelo poder. 
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CAPÍTULO 2 - FÃS, HEAVY METAL E MÍDIA. 

 

 

 

 

Neste capítulo, versamos sobre a cena do heavy metal, dos fãs às bandas, 

passando pelos tipos de mídias que têm acompanhado o estilo musical ao longo das 

últimas décadas.  Da Inglaterra ao Brasil, dos fanzines aos webzines, salientamos o 

empenho destes atores no cenário midiático e das tecnologias empregadas. 

Debatemos sobre o que seria ser fã, fugindo de estigmas e representações 

vulgares e estereotipadas, salientando aspectos racionalistas que os colocam como 

indivíduos aptos a intervirem na realidade social, mostrando a prática da idolatria 

como uma posição identitária, marcada por complexos laços e hierarquias culturais.  

Explicamos como um gesto de louvor a um determinado objeto de culto pode 

se tornar numa estratégia de resistência, significação cultural e empoderamento. 

Resistem ao passo que não sucumbem às lógicas do mercado. Imprimem uma visão de 

mundo ao produzirem novas sentenças acerca da realidade na qual estão inseridos. 

Empoderam-se, enquanto membros de uma comunidade de conhecimento aberta. 

 

  

2.1- O QUE É SER FÃ? 

 

  

 

Estudos mais recentes sobre meios de comunicação em massa anunciam a 

chegada de uma nova era: digital e participativa. Nesse rol de estudos encontramos os 

trabalhos de Stuart Hall (2006) e Henry Jenkins (1992; 2012), o primeiro é o fundador 

de uma série de estudos sobre o papel ativo das audiências midiáticas, o segundo 

intérprete da participação de fãs e da relação, ora tensa, ora aprazível entre eles e o 

mercado midiático. 

O fã é geralmente tratado como um sujeito passível e manipulável, num tipo de 

objeto também formulado pela indústria cultural, em virtude da tão criticada 

unilateralidade dos estudos de comunicação mais antigos, ou ainda, pela Escola de 
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Frankfurt. A imprensa, o cinema, a academia, do seu modo, tem encarado os fãs como 

uma alteridade patológica (JENSON, 2001). 

 

 

..... o fã é caracterizado como (pelo menos potencialmente) um solitário 

obsessivo, sofrendo de uma doença de isolamento ou um membro de uma 

multidão frenética, que sofre de uma doença de contágio. Em qualquer 

caso, o fã é visto como um ser irracional, fora de controle e como presa de 

uma série de forças externas. A influência dos meios de comunicação, uma 

sociedade narcisista, rock hipnótico e multidão contagiada são invocados 

para explicar como os fãs se tornam vítimas de seu fandom, e assim agem 

de forma desviante e destrutiva (JENSON, 2001, p. 13) 
18

. 
 

 

 

 

Não raro, são veiculadas notícias sobre mortes de fãs, como a do jovem Daniel 

McCollum, de 19 anos, que cometeu suicídio dentro de sua casa, no momento em que 

ouvia Suicide Solution, do músico Ozzy Osbourne. O artista foi processado, pois 

segundo a família, a música teria contribuído para a decisão do jovem, no entanto a 

justiça norte-americana entendeu que o fã teria mal interpretado a letra da música e 

inocentou o artista. 

No cinema temos a representação dos fãs como sujeitos compulsivos, tietes 

ninfomaníacas, donas de casa mal-amadas, adolescentes dementes, ou seja, imagens 

que ajudam a perpetuar representações que aludem à submissão, precariedade 

intelectual e moral. Portanto um sujeito inapto às tomadas de decisões em seu 

cotidiano. 

Nos Estados Unidos, uma série de estudos em psicologia e psiquiatria também 

seguiu esta linha, considerando o fenômeno da idolatria como algo bizarro, típico de 

um comportamento doentio. Os fãs seriam espécie de eremitas, pouco aptos ao mundo 

dos “normais”. Estudos que, inclusive, deram base nos anos 1980, ao movimento em 

favor da família, protagonizado por Tipper Gore
19

. O PMRC- Parents Music Resource 

Center foi um comitê formado em 1985, com o intuito de aumentar o controle dos pais 

                                                 
18

the fan is characterized as (at least potentially) an obsessed loner, suffering from a disease of isolation, 

or a frenzied crowd member, suffering from a disease of contagion. In either case, the fan is seen as 

being irrational, out of control, and prey to a number of external forces. The influence of the media, a 

narcissistic society, hypnotic rock music, and crowd contagion are invoked to explain how fans become 

victims of their fandom, and so act in deviant and destructive ways. 
19

Esposa do senador Al Gore, que depois se tornou vice-presidente dos Estados Unidos no governo de 

Bill Clinton entre 1993 e 2001. 
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sobre a música que era ouvida por seus filhos. O conselho criou um selo Parental 

Advisory que rotulava as obras de acordo com o seu conteúdo lírico: sexo, violência, 

ocultismo e uso de drogas. 

Outrossim, o comitê convocou vários artistas para dar explicações sobre sua 

produção artística, ainda sugeriram a RIAA
20

 que colocasse rótulos nas capas de 

discos, alertando aos consumidores do que se tratava para evitar constrangimentos e 

danos às famílias e às crianças. 

Enfim, eram estudos que provocavam pânico social entre os pais e na 

sociedade. No entanto, estamos inclinados a pensar o fã a partir de seu protagonismo, 

suas formas de expressão individuais e coletivas que repercutem como formas de 

empoderamento, na medida em que fazem esses sujeitos refletirem sobre si e o mundo 

à sua volta. 

Portadores de reflexividade, os fãs são também produtores de significados, pois 

elaboram propostas culturais que tem impactos midiáticos, por exemplo, fanzines, 

webzines, fanfictions, fanvideos
21

, entre outras formas de expressão que tem 

empoderado estes jovens.  

Henry Jenkins (2012) diz que os consumidores na atualidade não são meros 

espectadores, mas também, produtores ativos de cultura, como no Whiplash.net que 

tem como uma dos valores principais a colaboração entre aqueles que têm o heavy 

metal como um estilo de vida, criando um fandom. Segundo Jenkins, 

 

 

Ao longo da ultima década, a web trouxe esses consumidores das margens 

da indústria midiática para o centro das atenções; pesquisas sobre o fandom 

têm sido feitas por críticos importantes nas comunidades jurídicas e de 

negócios. Aqueles que um dia foram considerados leitores solitários são 

hoje os consumidores inspiradores de Kevin Roberts. A participação é vista 

como uma parte normal da operação da mídia, e os debates atuais giram em 

torno das condições dessa participação. Assim como o estudo da cultura da 

indústria midiática, podemos também interpretar as estruturas das 

comunidades de fãs como a indicação de um novo modo de pensar sobre a 

cidadania e a colaboração (JENKINS, 2012, p. 329). 

 

 

                                                 
20

 Recording Industry Association of America - Associação da Indústria de Gravação da América, que é 

uma associação que representa as gravadoras americanas. 
21

 Fanzines são revistas criadas por fãs. Webzine é a revista criado pelo fã em formato digital. 

Fanfictions são romances, contos e textos ficcionais produzidos por fãs e que estão, geralmente ligados 

às obras de seus ídolos. Fanvideos também realizados por fãs. 
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Jenkins (2012) aposta que as múltiplas comunidades de fãs configuram um 

artefato, por meio do qual, podemos mensurar os efeitos políticos da web na 

atualidade. Os fandoms não significam apenas produção e consumo de ideias acerca de 

um gosto específico, mas o acesso a novas estruturas sociais como a inteligência 

coletiva e cultura participativa. 

Segundo Lévy (1996) há quatro eixos complementares que estão presentes nas 

culturas de conhecimento na internet, são eles: conectividade, semiótica, axiologia e 

energética. A conectividade é entendida como um espaço em transformação, onde é 

possível estabelecer vínculos e visualizar caminhos possíveis, consequentemente, há 

uma formatação contínua de redes de sociabilidades. A dimensão semiótica consiste no 

estabelecimento de um sistema de códigos abertos que circulam no espaço de 

conexões como no caso do Whiplash.net. Nele é desenvolvido um sistema de valores, 

a axiologia, que determina tropos positivos e negativos acerca dos objetos, dos 

indivíduos e dos eventos que se desenvolvem nesse espaço. Por exemplo, as definições 

de fronteiras entre quem pertence ou não a comunidade, bem como a avaliação do 

exercício do gosto dos membros da comunidade. Por último, a energética, que seria a 

força motriz que dá combustível a todo esse mecanismo, isto posto, a força dos afetos 

e os investimentos de cada um depositados ali, formando assim a inteligência coletiva 

(LÉVY, 1996). 

Dessa forma, o fandom é um aglomerado de indivíduos organizados, composto 

por basicamente duas características principais: a discriminação e a produtividade. 

Acentuando que essas duas características acerca dos fãs são basilares para o 

entendimento dos estilos de vida e suas relações com as tecnologias da informação 

(FISKE, 2001). 

Os indivíduos que compõem um fandom precisam se identificar enquanto 

entusiastas de um determinado “objeto de fanatismo”, por meio de símbolos que 

publicizem seu gosto e seu interesse, gerando assim, a identificação entre aqueles que 

nutrem um desejo em comum, tornando possível uma associação entre eles. Para que 

não fiquem junto à massa indistinta, “as fronteiras entre a comunidade de fãs e o resto 

do mundo são fortemente marcadas e controladas. Ambos os lados da fronteira 
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investem na diferença” 
22

 (FISKE, 2001, p.35). 

 Depois de associados, os indivíduos necessitam, segundo Fiske (2001), 

produzir uma narrativa, uma trajetória acerca do seu interesse, gerando uma série de 

significados e regras. Eles podem criar encontros, grupos de discussão, clubes, eventos 

e trocarem informações sobre seus ídolos, gostos e interesses. 

Essas novas personagens, formas de expressão e estilos de vida têm sido 

impulsionados, ou pelo menos estão mais à vista, em virtude da popularização das 

mídias digitais nos últimos anos. Atualmente, com a internet, uma produção feita por 

um fã do Black Sabbath pode ser consumida, vista, lida e relida por milhares de outros 

fãs ainda no mesmo dia, quiçá, na mesma hora. Isso tem contribuído para a dispersão 

dos mais diversos tipos de manifestação, das políticas convocadas via redes sociais às 

puramente estéticas, enfim, uma gama de símbolos que é diariamente consumida. 

Para Fiske (2001) a produtividade dos fãs é dividida em três partes 

interrelacionadas: semiótica, enunciativa e textual. Todas elas ocorrem na interface 

entre produtos elaborados pelo mercado hegemônico da cultura (romances, discos e os 

ídolos) e a vida cotidiana de cada fã. 

A produtividade semiótica seria constituída a partir da interpretação que os fãs 

fazem dos produtos lançados pela indústria, por exemplo, um fã da banda Black 

Sabbath que interpreta a música Wicked World como uma crítica à ganância, enquanto 

um sentimento propagado pela cultura capitalista. Segundo Fiske (2001), a 

produtividade semiótica é a mais individual, visto que a representação é criada pelo 

sujeito a partir de seu repertório cultural e informativo. 

A partir do momento em que o fã começa a divulgar essa interpretação, 

compartilhando-a com os outros membros da comunidade, ele está produzindo 

enunciativamente, trazendo o pensamento à tona. A produção textual, por seu turno, é 

desenvolvida quando o fã lança, por exemplo, resenhas, vídeos, playlists, fanzines e 

webzines dedicados aquele tema. Portanto, quando ele cria um novo texto/produto a 

partir do produto lançado pela cultura hegemônica (FISKE, 2001). 

Outro aspecto fundamental que não pode ser esquecido é a transnacionalidade 

da maioria dos estilos de vida na cultura contemporânea. A globalização consiste num 

                                                 
22

the boundaries between the community of fans and the rest of the world are just as strongly marked 

and patrolled. Both sides of the boundary invest in the difference. 
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processo de integração econômica, social, política e cultural que se deu entre os 

séculos XX e XXI, em razão do desenvolvimento tecnológico, sobretudo, dos meios 

de comunicação e de transportes (HALL, 2003). Essa integração dos indivíduos numa 

escala mundial não significou pacificação ou homogeneização, pelo contrário, ela teria 

provocado o surgimento de conflitos, como o local e o global, e intensificado o 

processo de erosão das identidades nacionais, dando lugar a outras possibilidades 

identitárias que foram forjadas neste fluxo de trocas simbólicas. Dentro deste contexto 

é que se encontram as análises das expressões culturais juvenis. Elas precisam agrupar 

argumentos que passem por esse terreno cambiante e movediço oferecendo uma visão 

que abarque o estilo, identidades, produção e consumo e suas articulações com o 

global e o local. 

Outrossim, perceber que os saberes e práticas juvenis são transitórios e 

dispersos no compartilhamento de valores que passam pela política, subjetividade, 

corpo, cidade e tecnologia gerando ações e sensibilidades que podem ultrapassar ou 

não os ditames da sociedade contemporânea, pois como aconselha Hollander e 

Einwohner, 

 

 

Pesquisadores têm usado o termo resistência para descrever uma ampla 

variedade de ações e comportamentos em todos os níveis da vida social 

(individual, coletiva e institucional) e em um número diferente de 

configurações, incluindo sistemas políticos, entretenimento, literatura e 

local de trabalho. Realmente, das revoluções aos cortes de cabelo, tudo tem 

sido considerado como resistência (HOLLANDER e EINWOHNER, 2004, 

p.534) 
23

. 
 

 

 As formas de empoderamento destes atores não são avaliadas somente em 

relação às pressões e medidas impopulares estatais, mas também relacionadas à sala de 

aula, ao shopping e a indústria da cultura, ora com medidas mais acirradas, ora com 

atitudes que parecem convergir com o desejo dos magnatas dos meios de 

comunicação. 

                                                 
23

Scholars have used the term resistance to describe a wide variety of actions and behaviors at all levels 

of human social life (individual, collective, and institutional) and in a number of different settings, 

including political systems, entertainment and literature, and the workplace. Indeed, everything from 

revolutions […] to hairstyles has been described as resistance. 
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A participação dos indivíduos se encontra multifacetada, não só em relação à 

classe/renda, mas também no modo pelo qual se manifestam, isto é, por meio da 

música, da dança e das artes em geral, com variadas nuances políticas, conforme 

Marcon & Souza Filho (2012) que estudou o Hip Hop em Aracaju e o kuduro em 

Lisboa (MARCON, 2012).  

Martin (2004) mostra que estas mudanças de percepção ocorreram, pois 

algumas noções tradicionais foram repensadas, categorias como nação, organização e 

família. Estado-nação está sendo repensado desde que Benedict Anderson publicou 

Comunidades Imaginadas, onde ele salienta que a essência dos “patriotas” está na 

imaginação construída em torno da ideia do território, da língua e dos concidadãos. 

Dito de outro modo, o que se deve analisar não é o todo orgânico quase-sinônimo de 

sociedade e relacionado às representações de povo e nação, mas os discursos e práticas 

que levam os indivíduos a se identificarem com esta totalidade. 

 A organização é problemática, pois seria uma herança da noção de sistema, que 

é presente, por exemplo, no funcionalismo. Seria para Martin (2004) ainda um grande 

preconceito, ideia que os pesquisadores carregam de que as ações, eventos e coisas 

precisam estar alinhados, possuir um sentido e uma lógica unívocos. 

 A família retratada pelo CCCS era baseada no modelo hegemônico: branco, 

heterossexual e nuclear. Hoje, evidentemente há famílias inter-raciais, homossexuais e 

compostas a partir de outros núcleos familiares e, até mesmo, a família pode ser 

fictícia. Ademais, a família pode não ser um lugar de submissão, como os autores do 

CCCS sugeriram, afinal, os pais podem ter posturas contra-hegemônicas e os filhos 

um comportamento tido como hegemônico. 

Considerando estas questões de Martin (2004) e as elencadas anteriormente se 

pode fazer uma pesquisa mais próxima da realidade, em virtude da atualização dos 

postulados teóricos a partir da influência de novos pesquisadores e da empiria, enfim 

as abordagens sobre os jovens, fãs e os estilos de vida estão com nova agenda. 

A pesquisa surge no momento em que a noção de resistência foi “desnudada de 

sua roupagem neomarxista” (FREIRE FILHO, 2007, p. 37). As novas categorias que 

pretendem substituir a subcultura são, por exemplo, canais, redes temporárias, cenas, 

tribos, comunidades afetivas e a que utilizarei de modo mais veemente, cultura de fãs. 

Acreditamos que a nomenclatura fã e a cultura que se estabelece em torno dela 
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é salutar para entendermos os produtores e consumidores do site Whiplash.net. Para 

tanto, é necessário se desvencilhar de representações do tipo “nerd”, “anormais”, 

“servis”, “alienados” e “carentes”, enfim representações que tangenciam o debate para 

a patologização, alienação e do consumo impensado (FREIRE FILHO, 2007). 

Evidentemente que a abordagem que oferecemos não só pretende se esquivar 

de tais representações vulgares como também defende o entendimento de que é 

preciso analisá-lo a partir da ideia de sua participação no contexto das mídias, enfim 

defendemos que é necessário que abramos os olhos para a produção/consumo, o 

cotidiano e os estilos de vida. 

Agora, segundo Freire Filho (2007, p. 82) 

 

 

O fã ressurgiu, na ribalta acadêmica, como um consumidor astuto, capaz de 

processar criativamente os sentidos de produtos de circulação massiva, 

elaborando, a partir deles, um conjunto variado de práticas, identidades e 

novos artefatos. 

 

 

A cultura de fãs e os estilos de vida distintos forjados em torno dela são 

encarados como forma de empoderamento, na medida em que há um investimento 

afetivo e o engajamento com vistas a descentralizar a produção midiática. 

Empoderamento, pois milhares de indivíduos nos mais diversos fandoms se lançam e 

projetam seus interesses naquele grupo, com o intuito de ver seu estilo de vida, gosto 

ou ídolos ser respeitado dentro da sociedade. 

A participação dos fãs tem sido analisada como uma forma de apreensão e 

reinterpretação de significado, onde o fã é visto como um apanhador semiótico dos 

textos que são produzidos pela indústria. 

Segundo Jenkins (2010, p. 1) 

 

 

A cultura dos fãs é nômade, está sempre em expansão e parece abarcar 

tudo, porém, ao mesmo tempo, é estável, capaz de conservar fortes 

tradições e de criar obras duradouras. Os fãs são piratas que almejam 

conservar o que capturam e usam os bens como base para construir uma 

comunidade cultural alternativa
24

. 
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la cultura de los fans es nómada, está siempre en expansión y parece abarcarlo todo, pero, al mismo 
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As fronteiras atinentes ao par produção/recepção no mercado do heavy metal 

em todo o mundo é alterada pelos fãs, quando estes passam a operar os meios de 

comunicação, alteração visivelmente ligada ao aumento massivo na participação 

propiciada pelas mídias digitais. 

Neste momento, a produção de vídeos, colagens, traduções e resenhas dos fãs 

também são tomadas como artefatos culturais presentes na cultura heavy metal. Não 

só os artistas e os medias tradicionais produzem, mas todos, do headbanger ao 

empresário estão envolvidos na produção. Esse processo é chamado de convergências 

das mídias, conforme batizado por Jenkins (2012, p. 43). 

 

 

é mais do que apenas uma mudança tecnológica. A convergência altera a 

relação entre tecnologias existentes, indústrias, mercados, gêneros e 

públicos. A convergência altera a lógica pela qual a indústria midiática 

opera e pela qual os consumidores processam a notícia e o entretenimento 

[...] a convergência refere-se a um processo, não a um ponto final. 

 

 

 Jenkins (2012) salienta ainda que a produção dos fãs não significa o enterro 

dos meios tradicionais, mas uma relativização da posição deles na sociedade, uma vez 

que agora eles precisam se adaptar. “Os velhos meios de comunicação não estão sendo 

substituídos. Mais propriamente, suas funções e status estão sendo transformados” 

(JENKINS, 2012, p.42) em virtude do crescimento de uma cultura da participação dos 

indivíduos interessados nos produtos midiáticos, os fãs estão cansados da margem. 

 Para Jenkins (2012, p. 30) 

 

A expressão cultura participativa contrasta com as noções mais antigas 

sobre a passividade dos espectadores dos meios de comunicação. Em vez 

de falar sobre produtores e consumidores de mídia como ocupantes de 

papéis separados, podemos agora considerá-los como participantes 

interagindo de acordo com um novo conjunto de regras, que nenhum de nós 

entende por completo. Nem todos os participantes são criados iguais. 

Corporações – e mesmo indivíduos dentro das corporações de mídia – ainda 

exercem maior poder do que qualquer consumidor individual, ou mesmo 

um conjunto de consumidores. E alguns consumidores têm mais 

                                                                                                                                             
tiempo, es estable, capaz de conservar flertes tradiciones y de crear obras duraderas. Los fans son 

piratas que logran conservar lo que cogen y que usan los bienes que han capturado como base para 

construir una comunidad cultural alternativa. 
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habilidades para participar dessa cultura emergente do que outros. 

 
  

  

 Alguns indivíduos lidam melhor com a tecnologia, tiveram acesso por um 

tempo maior, mas o que está em jogo não é somente a dimensão da relação indivíduo-

técnica, mas também intersubjetiva, isto é, uma relação entre pares que estão juntos on 

e offline contribuindo para a formatação de uma inteligência coletiva. Como acontece 

no Whiplash.net, onde usuários e colaboradores mais novos aprendem com os mais 

velhos e aptos como escrever, achar novidades, curadoria e publicar notícias. 

 Jenkins (2012) se vale da noção de Pierre Lévy de inteligência coletiva na 

internet, que é entendida aqui como uma “fonte alternativa de poder midiático”, na 

medida em que ninguém sabe de tudo e sempre há a possibilidade de aprender com os 

outros, sendo a coletividade um pólo de forte congregação destes saberes. 

 Diante disso, os produtores de mídia típicos estão, segundo Jenkins (2012), 

reagindo de modos bem diferentes, ora encorajando a mudança, ora considerando a 

participação dos consumidores como ultrajante e ilegal. Essa participação tem 

revelado tensões no cotidiano e na relação entre as mídias típicas e as mídias 

controladas pelos fãs. 

 Os grandes conglomerados midiáticos em todo o mundo não estavam cientes 

do poder dos fãs, até as primeiras grandes investidas. Um terreno onde os mass media 

atuavam e definiam as regras agora é divido com os fandoms, que agem taticamente 

no terreno dos poderosos (CERTEAU, 2011). 

 O fandom, como um fenômeno da cultura contra-hegemônica, atravessa todas 

as dinâmicas sociais e políticas do contexto histórico. No cotidiano dos indivíduos que 

compõem as inúmeras culturas de fãs se revelam os mais diferentes modos de embates 

políticos, dos mais radicais aos mais brandos, fazendo com que estes indivíduos, 

juntos, promovam ações que desemboquem no fim de sua subordinação, resistindo aos 

vários tipos de colonização ideológica. 

 É uma guerra semiótica anunciada pelos grupos às grandes corporações de 

mídia. É uma luta pela produção de sentido, que é feita a partir de táticas, que são 

elaboradas a partir da posição de desempoderamento dentro de um espaço onde há 

imposições. Segundo Certeau (2011), as ações táticas são movimentações 

heterogêneas e imprevisíveis promovidas por sujeitos que não são próprios de um 
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determinado espaço, que tomam por assalto uma determinada posição no lugar do 

outro. 

Na tática, os “sujeitos fracos” aproveitam de circunstâncias e conjunturas. 

Consequentemente, os fandoms podem ser entendidos como ações táticas na medida 

em que resistem aos imperativos da grande mídia, que até então, dominava todo o 

cenário da produção e veiculação cultural. Os fandoms por meio de sua produção 

amadora conseguem invadir o campo da produção cultural hegemônica e fazer usos 

diferentes dos produtos por ela distribuídos. 

  Tanto John Fiske (2001) quanto Henry Jenkins (1992) ao analisarem as 

atividades de fãs como caçadores semióticos e formuladores de novos sentidos no 

cotidiano fazem uso de noções de Michel de Certeau, para quem 

 

 

Os mecanismos de resistência são os mesmos, de uma época para outra, de 

uma ordem para a outra, pois continua vigorando a mesma distribuição 

desigual de forças e os mesmos processos de desvio servem ao fraco como 

último recurso, como outras tantas escapatórias e astúcias, vindas de 

imemoriais inteligências, enraizadas no passado da espécie... (CERTEAU, 

2011, p. 19) 

 

 
  

 Por analogia, aplicamos as noções de Certeau para o consumo na internet. A 

preocupação com o cotidiano e as práticas desenvolvidas nele são fruto da crise da 

super-acumulação do capitalismo, a experiência do tempo e espaço modificada e a 

desconfiança em juízos científicos e morais (HARVEY, 2002). Daí, segundo Harvey 

(2002) 

 

A estética triunfou sobre a ética como foco primário de preocupação 

intelectual e social, as imagens dominaram as narrativas, a efemeridade e a 

fragmentação assumiram precedência sobre verdades eternas e sobre a 

política unificada e as explicações deixaram o âmbito dos fundamentos 

materiais e político-econômicos e passaram para a consideração de práticas 

e culturais autônomos (HARVEY, 2002, p. 293) 

 

 

 

 Ou como no próprio Certeau 
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Cada vez mais coagido e sempre menos envolvido por esses amplos 

enquadramentos, o indivíduo se destaca deles sem poder escapar- lhes, e só 

lhe resta a astúcia no relacionamento com eles, ‘dar golpes’, encontrar na 

megalópole eletrotecnicizada e informatizada a ‘arte’ dos caçadores ou dos 

rurícolas antigos (CERTEAU, 2011, p. 52). 

 

 

 

 Certeau (2011) vê o controle do tempo e do espaço baseado numa 

administração racionalizante, no entanto, ele se engaja no papel erosivo das táticas 

enquanto contraponto de estratégias racionalistas da (escola, do mercado de trabalho, 

instituições estatais). Para o autor, todas as ações humanas – habitar, circular, falar e 

ler – tem a probabilidade de ruir os mecanismos de controle, sendo assim, o cotidiano 

revela diferentes significados e pontos de vista acerca da realidade, reafirmando a 

possibilidade de ações que visem e permitam transformá-la. 

 

2.2 – HEAVY METAL: ORIGENS, FASES E FÃS 

 
 

O heavy metal, assim como o rock, é um fenômeno característico do pós-

guerra, tendo seu surgimento dentro do rock no final da década de 1960. O estilo 

musical é considerado por críticos musicais e teóricos da cultura como um dos modos 

mais virulentos de manifestação juvenil. Carrega duas grandes mudanças no panorama 

ocidental, por um lado uma mudança estética no modo de confecção da arte musical e, 

por outro, uma radical mudança na percepção política e ideológica da sociedade 

industrial moderna (WEINSTEIN, 2000). 

O contexto histórico de surgimento é marcado por profundas transformações 

do governo britânico: fim da gratuidade do sistema de saúde, privatizações, 

desregulamentação do mercado, flexibilização do mercado de trabalho, crise do 

petróleo, a guerra das Malvinas e o desemprego triplicado, entre os governos do 

trabalhista Edward Heath e da conservadora Margareth Thatcher. 

Para Weinstein (2000), o heavy metal surge entre 1969 e 1972 e começa a se 

cristalizar entre 1973 e 1975. O período de maior desenvolvimento do heavy metal, 

cuja total cristalização teria ocorrido entre 1976 e 1979. De 1979 a 1983 o metal 
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passou por uma onda de crescimento em número de bandas e em número e tipos de 

fãs, levando a uma complexidade interna e uma expansão das suas fronteiras. 

Esse período de crescimento, por fim, resultou numa rica diversidade que se 

cristalizou em fragmentos e subgêneros a partir de 1983. (WEINSTEIN, 2000) Essa 

fragmentação formou a chamada New Wave of British Heavy Metal
25

 ou simplesmente 

NWOBHM, a nova onda do heavy metal comporta em si bandas de heavy metal e seus 

subgêneros mais novos, a saber, o thrash metal, black metal e death metal. 

  O grupo inglês Black Sabbath é comumente intitulado como o fundador do 

estilo, sendo o álbum Black Sabbath de 1970, a obra fundadora de todo um universo 

artístico, que surgirá com o passar dos anos. O heavy metal enquanto estilo musical 

realizou uma mudança estético-sonora assimilando e reconfigurando elementos do 

blues e do rock de bandas como Yardbirds, Rolling Stones, Jimmi Hendrix, entre 

outras. Segundo Walser (1993) foram alteradas as soluções harmônicas e de ritmo que 

se tornaram mais rápidos e agressivos. 

Segundo Ian Christe (2010), o mercado fonográfico estava saturado e o 

momento era realmente de transição, afinal as mortes em Altamont Raceway, na 

Califórnia durante um festival liderado pelos Rolling Stones, a saída de Paul 

McCartney dos Beatles, as mortes de Jimmi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison em 

menos de um ano, contribuíram para o fim de uma época cheia de esperança, pois 

“chocaram a comunidade rock e deixaram os jovens desiludidos com os ideais 

pacifistas” (CHRISTE, 2010, p. 19). 

 As mudanças não aconteceram somente no plano sonoro, há modificações 

também na proposta lírica.  O discurso das bandas de heavy metal abandona o núcleo 

temático “paz e amor” que dominou o rock durante os anos 1960 e o cotidiano dos 

jovens do pós-guerra e coloca terror e desespero tal como nos filmes assistidos pelo 

baixista Geezer Butler (WEINSTEIN, 2000). 

 Para Christe, 

 

 

Se a mudança aconteceria via música, o letrista Geezer Butler entendeu que 

teria de combater tudo que era feio logo na linha de frente. As novas 

músicas do Black Sabbah buscavam paz e amor, mas não nos moldes de 
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 Nova onda do heavy metal britânico, ou seja, a segunda geração de bandas do estilo. 
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Donovan e Jefferson Airplane, e, sim, na endurecida realidade de campos 

de batalha e fornos humanos (CHRISTE, 2010, p.21) 
 

 
  

 O embate com a sociedade na qual estava inserido se dava de um modo mais 

direto, na denúncia da guerra, como no álbum Paranoid de 1970, a música War Pigs, 

que se tornou um hino contra a guerra, denunciava o discurso demagogo de 

governantes que enviavam jovens pobres para a guerra, mas que na realidade, estavam 

interessados no lucro advindo dela. 

 Em sua primeira fase, o heavy metal invadia apenas a Inglaterra, precisamente 

Birmingham, contagiando uma série de indivíduos que se identificavam com o som 

pesado e sujo, mas também com a narrativa de uma sociedade devastada pela guerra, 

afinal a cidade berço do estilo musical estava eclipsada pela fumaça das siderúrgicas e 

seus habitantes ainda tropeçavam nos escombros da segunda guerra. 

Segundo os músicos do Black Sabbath, o som não poderia ser diferente, já que 

a cidade inspirava o caos e a destruição da guerra ainda era uma coisa presente, 

tragédia ainda somada ao barulho e ao céu cinzento da poluição das fábricas e 

siderúrgicas 
26

. 

 Durante os anos 1970 o Black Sabbath dividia a cena metal com mais dois 

grupos ingleses, Deep Purple e Led Zeppelin, tocando nos mais diversos ambiente, ao 

mesmo tempo que encontravam resistência por parte de líderes locais, como prefeitos 

e eclesiásticos, que pediam as jovens que não fossem as apresentações. 

 Mas, evidentemente, os conselhos não foram bem assimilados, essas bandas 

estouraram não só na Inglaterra como também no resto da Europa e nos Estados 

Unidos, o sucesso desses grupos alavancou novamente o mercado fonográfico ao 

passo que se consagravam. No entanto, no fim dos anos 1970, as vendas dos discos de 

heavy metal foram diminuindo, perdendo espaço para o punk rock, a disco music e 

outros tipos de rock alternativos. As grandes gravadoras se voltaram para o punk, 

muitas bandas novas de heavy metal foram influenciadas pelos movimentos 

agressivos, sons de alta energia e tendência de baixa fidelidade e "faça você mesmo" 

(CHRISTE, 2010). 

                                                 
26

Entrevista dos músicos concedida ao documentário Heavy: The Story of Metal. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Punk_rock
http://pt.wikipedia.org/wiki/Baixa_fidelidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Faça_você_mesmo
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FHeavy%3A_The_Story_of_Metal&ei=D3bZUuO5OZTRkQfdgoCICg&usg=AFQjCNGDooMJcWKmG3vYC0Cz_QwWrGTTXg&sig2=udUGW2Wa9kkB0iMYfk_cIA&bvm=bv.59568121,d.eW0
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FHeavy%3A_The_Story_of_Metal&ei=D3bZUuO5OZTRkQfdgoCICg&usg=AFQjCNGDooMJcWKmG3vYC0Cz_QwWrGTTXg&sig2=udUGW2Wa9kkB0iMYfk_cIA&bvm=bv.59568121,d.eW0
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FHeavy%3A_The_Story_of_Metal&ei=D3bZUuO5OZTRkQfdgoCICg&usg=AFQjCNGDooMJcWKmG3vYC0Cz_QwWrGTTXg&sig2=udUGW2Wa9kkB0iMYfk_cIA&bvm=bv.59568121,d.eW0
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FHeavy%3A_The_Story_of_Metal&ei=D3bZUuO5OZTRkQfdgoCICg&usg=AFQjCNGDooMJcWKmG3vYC0Cz_QwWrGTTXg&sig2=udUGW2Wa9kkB0iMYfk_cIA&bvm=bv.59568121,d.eW0
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FHeavy%3A_The_Story_of_Metal&ei=D3bZUuO5OZTRkQfdgoCICg&usg=AFQjCNGDooMJcWKmG3vYC0Cz_QwWrGTTXg&sig2=udUGW2Wa9kkB0iMYfk_cIA&bvm=bv.59568121,d.eW0
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No final da década de 1970, a indústria do disco e seus mais diversos selos 

cessam investimentos em bandas de heavy metal. Nessa altura o Black Sabbath 

amargava com diversas brigas internas em virtude de drogas e discussões estéticas, os 

últimos dois álbuns do Black Sabbath, Technical Ecstasy e Never Say die, não tinham 

sido bem recebidos pela cena. Em virtude disso, a indústria fonográfica realinha seu 

investimento no punk de bandas como The Clash, Ramones e Sex Pistols. 

 Para Christe (2010) a NWOBHM
27

é o afastamento do heavy metal de 

influências mais diretas do hard rock e do rock clássico que ainda estavam presentes 

na primeira fase. Além disso, destaca o surgimento na mesma época do punk e seu 

lema Do it yourself! Ideologia que contaminou toda a cena rock mundial e, em alguma 

medida ajudou a NWOBHM, pois os headbangers teriam que criar seu espaço. 

Diante da escassez de recursos, alguns integrantes da cena heavy metal 

decidiram criar seus próprios selos e gravar seus discos de modo Lo-Fi
28

 foi daí que 

surgiram os selos independentes Heavy Metal Records, Ebony Records, Music for 

nations e Neat Records, com isso as bandas conseguiram circular entre os clubes 

ingleses. 

Com o passar do tempo, periódicos como o Sounds e New Musical Express 

começavam a trazer o heavy metal de volta para suas páginas. O jornalista Geoff 

Barton batizou essa nova leva de bandas como NWOBHM. A cena era marginalizada e 

com pouca experiência, mas estava ativa e revelando nomes como Iron Maiden, 

Saxon, Tygers of Pan Tang e Motörhead (CHRISTE, 2010). 

Essa nova turma narrava em suas obras temas já presentes na primeira onda, 

mas a novidade ficava por conta do governo de Margareth Thatcher, recheado de 

medidas neoliberais, com o corte de programas sociais e combate a sindicatos. O Iron 

Maiden foi uma das bandas censuradas pelo governo da dama de ferro, o single 

Sanctuary trazia na capa a chefe de estado sendo golpeada pela mascote da banda 

quando tentava arrancar um anúncio da banda (CHRISTE, 2010). 

Com o reaparecimento do heavy metal devido ao sucesso de grupos como Iron 

Maiden, Diamond Head e Raven em 1980, o álbum Paranoid do Black Sabbath é 

                                                 
27

Abreviação de New Waveof British heavy metal, que segunda onda do heavy metal britânico. 
28

Lo-fi é uma abreviação de low fidelity, “baixa fidelidade”. Normalmente causada por limitações 

financeiras das bandas, daí os músicos gravam seus álbuns com aparelhos de baixo poder de captação 

do som. Mas, atualmente, há grupos que usam enquanto estilo. 
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relançado e alcança as listas de mais vendidos do Reino Unido. No mesmo ano a 

Sounds torna a publicar matérias sobre heavy metal e ajuda a promover o Monters of 

Rock, que foi o primeiro festival exclusivo de heavy metal, no Castle Donington para 

60 mil pessoas. 

Além disso, surgiu a Kerrang !, a primeira revista exclusiva do estilo, que foi 

considerada como uma bíblia do heavy metal e ajudou a criar uma identidade, um 

estilo de vida que se espalhou por todo o mundo. O heavy metal agora conhece seu 

auge, o sucesso das bandas inglesas impulsionou uma série de bandas em todo o 

mundo, isso foi decisivo para o fortalecimento dessa cena (CHISTE, 2010; 

WEINSTEIN, 2000). 

 

2.3 – HEAVY METAL NO BRASIL: DAS RUAS AO CIBERESPAÇO 

  
  

 O heavy metal raramente aparece na esfera pública ou nos meios de 

comunicação. São raras as vezes que o estilo é veiculado de forma respeitosa sem um 

tom narrativo pejorativo ou caricato, esta é a percepção da maioria dos fãs e 

pesquisadores do tema (WEINSTEIN, 2000; DUNN & MCFADDEN, 2006; LOPES, 

2006). No Brasil não é diferente, o estilo goza de pouco prestígio frente a outros 

estilos relacionados à cultura mainstream. 

Isso provavelmente ocorre, pois o heavy metal oferece uma nova configuração 

para dinâmica do universo a partir de uma inversão ontológica.  Ao converter símbolos 

religiosos associados ao “bem” para o domínio ontológico do “mal” gera conflitos na 

sociedade, na medida em que ressiginifica alguns símbolos tidos como “dados” 

constituintes da realidade em convenções artísticas questionadoras, muitas vezes, 

positivadas e pertencentes ao domínio do construído (LOPES, 2006; DUNN & 

MCFADDEN, 2006; WEINSTEIN, 2000). 

Um exemplo dessa apropriação de símbolos da religião cristã e seu novo uso 

contextualizado podem se notado nas diversas cruzes que são postas no heavy metal 

de cabeça para baixo simbolizando o declínio da humanidade, decadência 

proporcionada pela diminuição de sua vitalidade criadora e sua subjetividade 
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(WEINSTEIN, 2000). 

O estilo é crítico, sobretudo da religião judaico-cristã e da sociedade 

capitalista. Seu conteúdo lírico, segundo Deena Weinstein (2000), tem duas vertentes 

principais, dionisíaca e caótica. A linguagem dionisíaca trata de temas referentes ao 

prazer como sexo, drogas e experiências pouco convencionais. A caótica, por sua vez, 

versa sobre o mundo da política ocidental – do declínio da representatividade política, 

desastres ambientais e ataques terroristas. 

 Evidentemente existem bandas de heavy metal cristãs e com discurso ameno 

quanto à política e à sociedade, no entanto hegemonicamente o estilo carrega esse 

discurso “agressivo”, em virtude destas características basilares o estilo não consegue 

atrair os holofotes da mídia comercial. 

 Portanto, o heavy metal ainda é um estilo underground, autônomo quanto ao 

fluxo midiático principal. O heavy metal em todo o mundo consegue se organizar de 

forma independente, formando um mercado próprio que mantêm aceso o “estilo de 

vida que se recusa a morrer” (WEINSTEIN, 2000). O desenvolvimento dessa 

micromídia se deu devido ao desprezo e preconceito da mídia comercial e, 

logicamente, da necessidade de fazer escoar a produção. 

 Esse mercado alimentado por milhares de fãs em todo o mundo e abrange 

desde a indústria fonográfica até lojas de adereços. Interessa-nos, especificamente, o 

mercado de mídia, mas especificamente as revistas segmentadas, os fanzines e os 

webzines dedicados à divulgação e à produção da cena metálica no Brasil. 

 As primeiras revistas brasileiras especializadas em heavy metal surgiram na 

década de 1980, no auge da NWOBHM. A primeira revista foi a Rock Brigade, 

fundada em 1982 ainda como um boletim informativo datilografado de um fã-clube 

paulistano (abaixo). Na primeira edição do fanzine havia textos sobre as bandas Deep 

Purple, AC/DC, Ozzy Osbourne, Uriah Heep, Motorhead, Def Leppard, além disso, 

duas músicas traduzidas, Rock Brigade do Def Leppard e You Can’t kill of Rock’n’roll 

do Ozyy Osbourne. 
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Figura 3-Fanzine Rock Brigade 

 

 

Em 1985, o fanzine se torna revista em virtude do Rock in Rio I, que ajudou a 

alavancar o heavy metal no país. Naquele ano, o evento contou com a participação do 

vocalista Ozzy Osbourne e das bandas Iron Maiden, AC/DC, Whitesnake e Scorpions, 

além de contar com cobertura da Rede Globo que propiciou a visualização massiva do 

evento, mesmo que de forma caricata e com um ar de exotismo. 

 

 

Figura 4- Revista Rock Brigade 
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A Rock Brigade também era um selo independente que lançava álbuns que não 

faziam parte do portfólio das grandes gravadoras. O primeiro álbum lançado pelo selo 

foi Bloody Vengeance da banda paulistana Vulcano em 1986. Entre as internacionais, o 

selo lançou em parceiras várias bandas, como Motörhead, Black Sabbath, Carcass, 

Morbid Angel, Napalm Death, Helloween, Benediction, Exodus, Gamma Ray e 

Stratovarius
29

. 

Além da Rock Brigade, houve mais dois periódicos com circulação nacional, a 

Roadie Crew e Valhalla. A Roadie Crew foi fundada em 1997, atualmente está em sua 

159° edição
30

, é especializada em Heavy metal e rock clássico, além de divulgar a 

produção midiática do estilo, organiza a Metal Battle, que é um torneio entre bandas, 

cujo vencedor ganha um contrato com a Wacken Records e participa do Wacken 

Festival, o maior festival de heavy metal do mundo, que acontece na Alemanha. 

 

 

 

Fig. 5-Revista Roadie Crew 

 

 

A Valhalla foi fundada em 1996 e se manteve por onze anos, sendo 

transformada em site no de 2007, pois não conseguia se manter no mercado por causa 

                                                 
29

Segundo Informações colhidas no site da revista na internet no dia 12/11/2013. 

http://rockbrigade.com.br/index.phpoption=com_content&view=article&id=3:rock-

brigaderecords&catid=1:fixos 
30

Novembro de 2013. 

http://rockbrigade.com.br/index.php
http://rockbrigade.com.br/index.php
http://rockbrigade.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3:rock-brigade
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das inovações tecnológicas, conforme nota de despedida da própria revista, 

 

 

Os veículos de comunicação não só encontram hoje na internet um meio 

paralelo de divulgação de informações, mas é cada vez maior o número de 

veículos que migram completamente para a internet, independente da 

categoria: jornal, revista, rádio ou televisão.  

 

 

 

A partir disso, a revista decidiu montar o site e apostar na internet, fazendo 

acordo com revistas europeias, com as quais divide atualmente sua linha editorial. No 

entanto, visitando o site os fãs podem adquirir os antigos números da publicação 

física. 

Essas três publicações se comportavam de modo parecido, buscavam uma 

contínua aproximação com o público, faziam uma série de enquetes sobre o mundo 

metálico, sugeriam um modo de fazer e apreciar a música, buscavam o fortalecimento 

de uma tradição valendo-se de um discurso memorialístico. No entanto, o público 

reclamava porque as revistas insistiam bastante na veiculação de bandas canônicas e 

dava pouco espaço para bandas internacionais e nacionais menos conhecidas 

(SANTOS, 2013). 

Além das informações as revistas tinham um papel de comunicação entre fãs, 

havia um espaço de duas ou três páginas, onde o público disponibilizava um perfil 

com telefone e endereço para que outros interessados entrassem em contato para 

amizade, namoro ou troca de material. 

Na atualidade, as revistas passam por dificuldades em virtude de dois fatores: o 

seu conservadorismo e as novas mídias. Como é o caso da Rock Brigade, que por anos 

teve um conteúdo considerado como conservador, dizendo ao público que heavy metal 

“autêntico” é aquele dos anos 80. 

 

 

Essa postura foi a principal responsável por formar uma geração de 

ouvintes conservadores, e perdura, em menor grau, até hoje. Basta ler a 

grande maioria dos sites e publicações direcionadas ao público headbanger 

para identificar claramente uma visão conservadora e um culto exagerado 

ao passado. Isso faz, por exemplo, que uma banda inovadora como o 

System of a Down receba muito menos destaque e aval da crítica brasileira 
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especializada em metal do que o Manowar, que há anos repete fórmulas e 

não lança nada relevante 
31

. 
 

 

Tais ênfases no passado, em alguma medida, tornavam invisíveis as bandas 

atuais, gerando insatisfação em muitos músicos e indiferença no público que não 

conseguia se identificar com as novas bandas. A revista com o intuito de se aproximar 

das novas bandas, decidiu ampliar a sua linha editorial, dando espaço a bandas de 

estilos como grunge, punk e hardcore. 

Tal fato desagradou os leitores, que teriam sido influenciados pela própria 

publicação, ao longo de vinte anos, a acreditar que nada era melhor do que o 

“verdadeiro” heavy metal oitentista. 

Segundo Ricardo Seelig
32

 do Collector’s room, 

 

É claro que a abertura demasiada da linha editorial, colocando nas páginas 

de uma publicação especializada em heavy metal bandas como Red Hot 

Chili Peppers e Nirvana, foi uma decisão arriscada, e essa postura acabou 

alcançando o efeito contrário ao que almejava: ao invés de aumentar o 

número de leitores, a Rock Brigade foi rejeitada pelo seu próprio público e 

teve a sua reputação e credibilidade arranhadas de forma profunda, em um 

processo que, somado a outros fatores, arrasta-se até hoje. 

 

 

 

 

 Além do conservadorismo salientado por Ricardo Seelig, as revistas têm 

perdido espaço em virtude de veículos independentes alimentados por fãs, como por 

exemplo, fanzines e webzines. Segundo a ANER – Associação Nacional dos Editores 

de Revista –, todas as revistas brasileiras caíram 12,08 %, ou seja, passaram a vender 

393, ao invés dos 447 milhões de exemplares. Nas bancas, a queda foi de 277 para 223 

milhões de exemplares, isto é, 19,49 % 
33

.   

 No entanto, o dono da Roadie Crew, Airton Diniz, salienta que as vendas de 

sua revista não caíram, pois eles acreditaram na tradição e na qualidade de sua 

publicação, que vive da fidelidade de pessoas que percebem a profundidade e 

                                                 
31

http://www.collectorsroom.br/2011/10/os-vicios-da-critica-musical-brasileira.html.Acessado 

em19/11/2013. 
32

Jornalista e publicitário que atua no cenário midiático do heavy metal no Brasil. Já trabalhou com a 

Valhalla, RoadieCrew e Whiplash.net. 
33

 http://aner.org.br/dados-de-mercado/circulacao/. Acessado no dia 20/11/2013. 

http://www.collectorsroom.br/2011/10/os-vicios-da-critica-musical-brasileira.html.Acessado
http://aner.org.br/dados-de-mercado/circulacao/


 

56 
 

seriedade da Roadie Crew. Segundo ele, “livros e revistas ainda são imbatíveis, além 

disso, muita gente tem o costume de colecionar material impresso e matérias de algum 

interesse em especial” 
34

. 

 Segundo Airton Diniz, “não tivemos baixas nem nas vendagens, nem no espaço 

comercial. Nossa revista vende 60 % e isso somente em bancas, sem contar as 

assinaturas” 
35

. Airton Diniz afirma que o conteúdo da internet é muito superficial e 

salienta que o público de heavy metal e rock ainda leem encartes, gostam do original, 

por isso, segundo ele, o impacto da internet no setor do heavy metal não é dos piores. 

 Acrescenta Diniz acerca do público de sua revista, 

 

 

a informação em volume exagerado não acrescenta, porque a pessoa não 

guarda quase nada do que vê. O nosso tipo de leitor tem um interesse 

diferenciado. Ele tem um envolvimento passional que gera uma 

necessidade de guardar o material, de colecionar. Nosso produto também 

não se enquadra na categoria de jornalismo informativo do que está 

acontecendo. É um documento com muita pesquisa e um conteúdo mais 

profundo
36 

 

 

 

 As revistas Valhalla e Rock Brigade, segundo Airton Diniz, teriam tomado 

decisões precipitadas ao levar todo o seu conteúdo para internet ou mudar sua linha 

editorial. Hoje, a única revista em circulação nacional é a Roadie Crew e seu dono 

prefere investir na convergência entre as mídias, trabalhando com dois tipos de 

conteúdo, um na internet e outro na revista, de modo que, o leitor tenha interesse em 

acessar os dois. 

 Conforme previsto por Jenkins (2012) que fala sobre a atualidade das mídias, 

estaríamos vivendo num período de diálogo pleno entre diversos setores, um diálogo 

não necessariamente afetuoso, mas positivo, na medida em que surge uma série de 

novos produtos que retroalimentam o mercado de modo geral. 

 O fanzine também é uma mídia bastante utilizada por fãs em todo o mundo, 

                                                 
34

http://blogartemetal.blogspot.com.br/2010/11/airton-diniz-livros-e-revistas-ainda.html. Acessado em 

13/11/2013 
35 

http://www.slrevistaeletronica.com.br/giro/investimento-em-revista-cai-mas-numero-de-titulos 

aumenta.html.  Acessado em 13/11/2013. 
36 

http://www.slrevistaeletronica.com.br/giro/investimento-em-revista-cai-mas-numero-de-titulos 

aumenta.html. Acessado em 13/11/2013. 

http://blogartemetal.blogspot.com.br/2010/11/airton-diniz-livros-e-revistas-ainda.html
http://blogartemetal.blogspot.com.br/2010/11/airton-diniz-livros-e-revistas-ainda.html
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não sendo diferente no Brasil. Os fanzines impressos surgiram ainda no final da 

década de 1960, mas sua popularização se deu no final da de 1970, com as bandas de 

punk rock, os fanzines foram responsáveis pela unificação de uma cena nacional 

(MAGALHÃES, 1993). 

Fanzines são revistas confeccionadas por fãs para outros fãs. Eles são 

confeccionados de forma artesanal, tendo baixo custo de produção. Aperiódicos, 

monotemáticos e distribuídos gratuitamente ou vendidos a preços simbólicos, os 

fanzines estiveram à margem do mercado comercial midiático. Os fanzines são feitos 

com o intuito de preencher lacunas deixadas pela mídia comercial que não dá atenção 

à produção artística de bandas independentes possuidoras uma linguagem não 

convencional ou de conteúdo crítico (MAGALHÃES, 1993). 

O fanzine propicia ao fã de um determinado estilo musical ou adepto de visões 

de mundo, o desenvolvimento de argumentos e compartilhamento de informações e 

valores com outras pessoas interessadas num determinado estilo, ou seja, é um espaço, 

uma forma de resistência à hegemonia cultural. 

 Nos últimos anos, os fanzines impressos têm dado lugar aos blogs em virtude 

dos avanços da tecnologia e do entusiasmo com a internet, que tem reduzido os custos 

de produção, alcançando mais destinos sem gastos adicionais e seguindo um modelo 

dinâmico e multimedia. 

Com o advento de mídias digitais, as mensagens podem ser sonoras, visuais ou 

escritas ao mesmo tempo. Isto significa que numa página na internet o fã pode postar e 

comentar músicas e vídeos, além das clássicas resenhas que acompanham os fanzines. 

Além disso, não há mais um centro de emissão de informação, pois, agora, emissor e 

receptor se confundem, os códigos são lidos e produzidos por todos de modo 

instantâneo. Esse movimento sócio-técnico tem levado os fanzineiros a montarem 

blogs especializados, com o mesmo intuito de conferir visibilidade a seu objeto de 

apreço. 

 Muitos fanzineiros têm debatido se essa migração para a internet muda o 

significado do fanzine, há quem acredite que a essência da publicação muda, não só 

quanto a perca da materialidade, “do papel surrado, com suor e lágrimas” 
37

, mas 

também em crítica. 

                                                 
37

 Segundo depoimento no documentário Fanzineiros do Século Passado, dirigido por Márcio Sno 
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Particularmente, acreditamos que o processo de virtualização dos fanzines, que 

criou os e-zine ou webzine – é mais uma busca pelo barateamento e desejo de 

comunicação mais eficaz, portanto, representa uma vontade capital dos primeiros 

fanzines, uma mídia que circule a baixo custo sobre “o que somos, pensamos e 

consumimos” 
38

. As novas modalidades de comunicação não estão substituindo as 

velhas formas, mas transformando-as, gradativamente, as mudanças e ressignificações 

não são por escolha, mas por necessidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38

Idem.. 
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CAPÍTULO 3 - WHIPLASH.NET: LIBERDADE, ENGAJAMENTO E 

DISPUTA SIMBÓLICA 

  

  

 

 Aqui, fazemos um debate, exclusivamente, sobre o site. Mostramos 

características técnicas de sua organização: financiamento, manutenção e modelo de 

gerenciamento de conhecimento e participação livres a partir de uma lógica 

colaborativa, sendo o site herdeiro da cultura hacker.  

Analisamos como o site é contraditório, pois constrange e habilita, ao mesmo 

tempo, os indivíduos na entrada e permanência no universo heavy metal. Habilita 

quando os nutre de informação útil para o cotidiano, mas os limita quando, esses 

mesmos sujeitos, fazem uso de um referencial à parte do prescrito.  

Debatemos sobre o site enquanto uma instância identitária, posto que os 

indivíduos se associam, por causa de seu apreço ao estilo de vida. Enquanto fuga, ao 

passo que se configura como espaço para a prática de uma ética de não submissão. 

Enquanto uma esfera política, na medida em que o site opera num nível micropolítico, 

mudanças consideradas como contra-hegemônicas. E, por último, como um lugar de 

conflitos inerentes à construção das narrativas sobre o estilo. 

 

3.1- WHIPLASH.NET: ORGANIZAÇÃO, PRINCÍPIOS E PARTICIPAÇÃO 

 

 

O Whiplash.net é um site especializado em rock e heavy metal que focaliza 

investimentos na “comunidade de amantes destes estilos”. Para além de uma fonte de 

informações sobre bandas, acontecimentos e artistas, seu fundador vislumbra que ele 

se torne o maior lugar de encontro de fãs, majoritariamente jovens
39

, não impedindo 

logicamente, a participação de outros segmentos sociais e etários interessados. 

 

                                                 
39

45,9% dos acessos são feitos por indivíduos entre 18-24 anos, 39,6% com idade de 12-17 anos, 11,9 % 

com idade de 25-34 anos. Segundo o http://whiplash.net./anunciar/stats.mv. 

http://whiplash.net./anunciar/stats.mv
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Figura 6 –Homepage do Whiplash 

 

 O site pode ser entendido aqui como uma alusão direta ao modo de vida 

headbanger. Whiplash é uma canção famosa do grupo Metallica
40

, mundialmente 

conhecido por ser um dos fundadores do subgênero thrash metal, uma variante mais 

acelerada do heavy metal.   

A canção Whiplash é uma ode a vida headbanger. A composição trata do 

orgulho de ser headbanger, portanto, não foi por acaso que o dono do site escolheu 

esse nome, ele tem uma carga semântica bastante importante para os membros da cena 

heavy metal. O termo Whiplash pode ser traduzido para a língua portuguesa de duas 

formas, como chicotada ou torcicolo. Para análise aqui empregada, a segunda acepção, 

torcicolo, nos parece mais instigante. Embora pareça estranha a primeira vista, esse 

“torcicolo” é fruto da dança frenética que envolve os batedores de cabeça – 

headbangers. É como uma espécie de ressaca que assola o indivíduo que dedicou sua 

noite à música, dor que marca o ânimo exaustivo do gesto. 

 O criador do site, João Paulo Andrade, diz que 

 

 

                                                 
40Ver letra da música em anexo. 
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Whiplash.net parecia um nome muito bom. Sonoro. Único. True. Para 

quem não sabe, em tradução livre, significa "torcicolo". Você vai em um 

show de Heavy Metal, e se o show for bom bate a cabeça durante algumas 

horas e sai de lá com torcicolo. Ou seja, não é apenas um nome sonoro, 

único e true. É um nome poético. De quebra é tema de algumas músicas do 

gênero... "Love It Loud" do Kiss... a própria "Whiplash.net" do Metallica. 

Fiquei tão empolgado com o nome que acrescentei uma exclamação para 

ficar mais forte ainda: Whiplash.net! Sempre foi unanimidade que o nome 

era legal. Principalmente depois que eu explicava o conceito
41

. 
 

 

 

 Esse torcicolo é a marca da dança, uma forma particular de comunicação, que 

gera um tipo específico de sensibilidade, ou nas palavras de Grossberg (2001, p. 54) “a 

sensibilidade é uma forma particular de engajamento ou modo de operação” 
42

. É com 

esse mix de engajamento e emoção que o site tem investido ao longo de dezessete anos 

na produção de matérias por parte dos fãs de heavy metal.  

O site foi fundado em 1996 e, segundo seu dono, 

 
 Figura 7– Perfil do site do fundador

43
. 

 

                                                 
41

http://www.vivendodomeusite.com.br/. Site onde o fundador do Whiplash.net narra como e os motivos 

da criação do Whiplash.net. 
42

A sensibility is a particular form of engagement or mode of operation. 
43

http://www.vivendodomeusite.com.br/ 

http://www.vivendodomeusite.com.br/
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 No discurso do fundador é possível ver o interesse em participar e ter voz num 

processo que antes lhe restava apenas a opção da compra de produtos fabricados pelo 

mercado. Como ele não sabia e, até hoje, não sabe tocar nenhum instrumento, 

tampouco cantar, decidiu criar um site. Terminou criando uma proposta que ecoou, 

visto que vários indivíduos estão colaborando, identificados com sua ação e, 

provavelmente, também sentiam a ausência, ou melhor, necessidade em superar a 

escassez de informações sobre o heavy metal no Brasil até meados de 1990. 

 Falamos em eco, pois o sonho de João Paulo Andrade de “viver do que gosta” 

reverberou e é endossado diariamente por uma série de depoimentos de indivíduos que 

se interessam por heavy metal. No mês de outubro de 2013, por exemplo, o site 

recebeu 2.551.845 visitas, que geraram 9.662.211 visualizações. Sendo que cada 

acesso gira em torno de 9 minutos e cada usuário visualiza cerca de quatro páginas, 

68,77 % são de usuários que retornaram ao site e 31,23% de novos usuários. 

Segundo João Paulo Andrade, a situação financeira do site é boa. Mas, somente 

em 2009 foi que ele conseguiu estabilidade. Antes disso, bancava o site com seu 

trabalho. Hoje, o site é lucrativo, segundo ele, o Whiplash.net possui uma boa 

quantidade de anunciantes. O site é mantido com o dinheiro da publicidade que é 

gerado pelos banners. O site possui cinco tipos de banners, o menor e mais barato 

custa 28 reais por dia, o maior e mais caro custa 300 reais diários. 

O site segue o modelo de gerenciamento de informações gatewatching
44

, 

permitindo que os leitores das notícias veiculadas possam comentar e, até mesmo, 

publicar notícias, compondo um cenário de participação mútua e criando novos 

produtos midiáticos. 

 

 

atualmente a transição foi acelerada pela disponibilidade comum das 

plataformas da mídia social quase em tempo real que aceleram o ciclo das 

notícias mesmo além das pressões já significativas dos canais de notícias de 

24 horas. O resultado é a interrupção final dos tradicionais modelos 

jornalísticos de gatekeeping, e a mudança correspondente na direção de 

gatewatching (BRUNS, 2011,p. 120) 
 

                                                 
44

Gatewatching é termo do mundo do jornalismo que significa, que a relação entre consumidores e a 

notícia está mais ampla, podendo o leitor participar ativamente do seu processo de constituição. 
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Para João Paulo Andrade, “a internet é um meio fundamental para a dispersão 

de conhecimento, além de ser barato e democrático” 
45

·. Portanto, para ele, uma das 

características principais que permitem o diálogo pleno, ampliando o acesso, que 

“podem de fato dar força às mais diferentes vozes, o que certamente produz efeitos no 

embate político” (PRIMO& TRÄSEL, 2006 p.12). 

 Cabe salientar que embora funcionem sob a égide do gatewacthing e da Web 

2.0, os editores do site podem censurar postagens, embora o princípio seja o contrário. 

Segundo o fundador do Whiplash.net, são tiradas do site apenas postagens plagiadas, 

comentários que sejam ofensivos
46

, postagens com erros de conteúdo ou erros 

gramaticais, pois segundo João Paulo Andrade, elas não contribuem para o debate 

sobre os estilos ali destacados. 

 Já o gatekeeping
47

representa o antigo monopólio da grande mídia que tem sido 

desafiado pela nova prática de gatewatching – feita pelos blogueiros, jogadores de 

games, pequenos sites e pelas comunidades na internet que não fazem, 

necessariamente, reportagens in loco, mas avaliam e atuam no processo de criação de 

notícias independente das fontes oficiais, prestando um serviço importante (BRUNS, 

2011; PRIMO & TRÄSEL, 2006). 

Tal fato tem ocorrido cada vez mais rápido na atualidade, quase em tempo real 

por meio das redes sociais, que ajudam na divulgação, compartilhamento e 

questionamento e “tiram o mérito” das matérias dentro de minutos, servindo-se de 

plataformas que possibilitam a participação rápida entre os usuários (PRIMO & 

TRÄSEL, 2006). 

Segundo Primo e Träsel (2006) 

 

 

                                                 
45

Conforme conversa via e-mail. Infelizmente o fundador do site não aceitou conversar pelo skype, nem 

pelo facebook, pois não fazia uso destas mídias para fins laborais. 
46

Nas diversas trocas de e-mail, João Paulo Andrade nos confidenciou que são tiradas do site, apenas 

ataques contra as pessoas do tipo Argumentum ad hominem, ou seja, tão somente argumentos destinados 

à desmoralização de outra pessoa ou grupo, um argumento sem fundamentação lógica. 
47

O Gatekeeping também é uma palavra de amplo uso nas redações de jornais, designa o profissional 

que decide o que vai ou não ser publicado, tal posicionamento é típico dos medias tradicionais. 
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é preciso antes levantar quais são as condições que favorecem seu 

desenvolvimento. Mesmo que não seja possível esgotá-las, aponta-se aqui 

algumas delas, que serão discutidas a seguir: maior acesso à Internet e 

interfaces simplificadas para publicação e cooperação online; popularização 

e miniaturização de câmeras digitais e celulares; a “filosofia hacker” como 

espírito de época; insatisfação com os veículos jornalísticos e a herança da 

imprensa alternativa (PRIMO & TRÄSEL, 2006, p.3). 

 

 

  

 O brado “A informação quer ser livre” de Stewart Brand, escritor norte-

americano, cujo manifesto Whole Earth Catalog
48

 se tornou bastante famoso e 

inspirador para uma ética bastante particular. A ética hacker baseada na 

experimentação via diletantismo
49

. Os hackers seriam indivíduos movidos pela paixão 

em descobrir (HIMANEN, 2001). 

 Contudo, além de ações como descobrir, segundo Himanen (2001) temos a 

cooperação. Cooperar é o indicativo de liberdade baseada na junção de forças 

voluntárias focadas na descentralização do capital informacional, a maior riqueza da 

atualidade. Pekka Himenan (2001) por meio da metáfora dos modelos “acadêmico” e 

“monastério” explica como a produção e disseminação do conhecimento são 

demasiadamente diferentes.  

Na lógica acadêmica as informações são abertas, publicadas para uma 

comunidade científica, que lerá, criticará e o citará, formando um link, do mesmo 

modo que se passa com os hackers. Nos monastérios, que fundaram a ética do trabalho 

no mundo ocidental, a lógica do conhecimento é bem diferente, as informações são 

reveladas apenas aos privilegiados. Os hackers não gostam dessas assimetrias 

(HIMENAN, 2001). 

No modelo hacker temos a participação, a liberdade, a publicidade e a 

criatividade como valores ligados para fornecer informação/saber/poder. Esses 

elementos compõem a base do seu estilo de vida, não à toa que alguns estudiosos 

consideraram os hackers como subcultura.  

A internet está repleta de exemplos desta cultura participativa. Wikipedia, 

Slashdot, Metafilter, Freesound, Our media, Overmundo e o próprio Whiplash.net , 

todos esses meios de comunicação são movidos pelos objetivos de informar e romper 

                                                 
48

Desenvolvido entre 1968 e 1972. Retomado em 1998. 
49

 A ética hacker é baseada no prazer da busca, ao passo que a ética do trabalho ocidental oriunda dos 

monastérios protestantes são guiadas pelo ascetismo. (HIMANEN, 2001). 
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com a hierarquia do saber e tornar o conhecimento livre. Um projeto ambicioso que 

mobiliza milhões de pessoas em todo o mundo de forma voluntária e complementar. 

 A noção de hipertexto também é importante, pois além de demonstrar uma 

ação construída coletivamente, evidencia também uma rica troca simbólica. Hipertexto 

para Lévy 

 

Hipertexto é um texto em formato digital reconfigurável e fluído. Ele é 

composto por blocos elementares ligados por links que podem ser 

explorados em tempo real na tela. A noção de hiperdocumento generaliza, 

para todas as categorias de signos (imagens, animações, sons etc.), o 

princípio da mensagem em rede móvel que caracteriza o hipertexto (LÉVY, 

2000, p.27). 
 

  

 

 O conteúdo informativo no hipertexto está conectado por meio de elos 

associativos, os links, que são uma espécie de guias para a leitura do usuário na 

montagem de um caminho de leitura formado por uma rede de textos única e 

estilizada. Segundo Lévy (2000), o hipertexto representa um suporte digital que 

permite novos tipos de leitura. Com essa maleabilidade, o texto é estruturado em rede 

e sua hipertextualização multiplica as probabilidades de construção de novos sentidos, 

transformando-o num novo espaço de enunciação com regras menos rígidas, ao 

contrário de como acontecia quando os gatekeepers monopolizavam a opinião. 

 O processo de gatewatching, segundo Bruns (2011), é uma grande marca na 

história da mídia, afinal, ele tende a dessacralizar a importância dos jornalistas como 

figuras centrais do processo comunicativo, na medida em que rompe com o “mito da 

excelência profissional” em torno destes profissionais, mostrando que o público 

também tem condições de imprimir pontos de vista acerca de sua realidade. 

 Isso acontece no Whiplash.net , pois os colaboradores têm diferentes graus de 

instrução e profissões variadas. Segundo João Paulo Andrade, 

 

 

São fãs de Rock e Metal e acima de tudo fãs de Rock e Metal.  

Entre estes fãs existem alguns jornalistas. Mas isso, com todo respeito à 

classe, não faz muita diferença no caso do Whiplash.net . Temos excelentes 

colaboradores jornalistas ou não. Bem como colaboradores não tão 

excelentes, jornalistas ou não
50

. 

                                                 
50

http://whiplash.netecredibilidade.blogspot.com.br/ 
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 Sendo assim, para colaborar no site Whiplash.net  basta ter interesse e cumprir 

o protocolo de envio de material. Para manter-se no site, enquanto colaborador é 

necessário ter uma postura de respeito mútuo, constantemente reiterada pelo site em 

avisos publicados no final de cada postagem, configurando uma espécie de 

netiqueta
51

, uma administração dos gestos que visa evitar constrangimentos e, de certo 

modo, tolher algumas opiniões e comportamentos. 

 Segue trecho da mensagem do administrador do site 

 

 

Figura8 –Recomendação do Whiplash 52
. 

 

 

 Em linhas gerais, a organização do site preconiza um comportamento 

“adequado”, marcado pela não agressividade e respeito pleno à opinião de outrem – 

“lembrem-se que a opinião do outro é tão importante quanto sua bandinha”, a fim de 

fomentar o depósito e consumo de informações, buscando a normatização da interação 

entre os indivíduos que estão online. 

Aceitamos o argumento de Elias (2001) a despeito da etiqueta como um 

dispositivo de dominação, para além de um mecanismo de cerimonial, pois seu 

exercício está baseado no fato do homem que pratica o poder encontrar obediência a 

seus mandos, condicionando a maneira pela qual o sujeito deve agir se pretende 

circular por um determinado espaço. Tal fato nos faz crer numa mutilação de 

subjetividades. 

 Não raro, vemos algumas formas de participação “indisciplinadas”, por 

exemplo, as trollagens
53

que são feitas por indivíduos que buscam desestabilizar as 

                                                 
51

Netiquette, neologismo usado na língua inglesa. Segundo o Free On-line Dictionary of Computing. 

Acessado em 18/04/2014. 
52

http://whiplash.net./materias/news_915/027101.html#ixzz2c95TSJ7k. 

http://whiplash.net./materias/news_915/027101.html#ixzz2c95TSJ7k
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discussões por diversos motivos. Elencamos o tipo mais presente de trollagens no 

Whiplash.net . Alguns usuários têm o hábito de lançar questões ou comentários, 

desvirtuando o debate dentro do fandom. 

Que comece o mimimi: 101 discos essenciais de rock, matéria elaborada pelo 

colaborador Nacho Belgrande, é um bom exemplo disso. A postagem foi acessada 

14.504 vezes, desde sua publicação em 10/10/12
54

, um participante chamado Saulo diz 

“Metal não é rock, é forró” a partir de tal depoimento, a discussão toma outro rumo, 

para uma série de ataques pessoais e que pouco se reflete sobre os 101 discos 

preconizados pelo colaborador. 

Saulo retorna e diz “De todo o gênero metal, dá pra contar nas mãos as bandas 

que prestam”. Outro participante, Thaly,s indignado, diz: 

 

 

Esse Saulo não sabe nada de Metal. Falar que tem pouca influência na 

música. Muita ignorancia, ainda falou que só a fase Ozzy no Sabbath foi 

boa, kkkk. Muitas músicas da fase Dio e do Tony Martin tinham mais peso 

em conteúdo e nos Riffs, e ainda falar que é Metal é só velocidade. Esse 

Saulo é muito idiota.Eu que só tenho 17 anos acho que sei mais coisa que 

esse Saulo, e conheci o Heavy Metal só, sem influência dos pais, que no 

meu caso detestam Heavy Metal.(sic) 
 

 

 

 Saulo rebate : 

 

você (thalys) não passa de um metaleiro adolescente tr00zão, sai desse 

mundinho e vai conhecer outras coisas, não existe só metal no mundo não 

seu idiota, que aliás é um gênero tosco e infantil. (sic) 
 

 

 

Surge Zé Roberto: 

 

n é mimimi n ue, ngm é obrigado a aceitar essa lista nao, cada um tem seu 

gosto e direito de criticar.. acho q é pra isso q tem o espaço de comentarios 

logo abaixo dos posts.. pra mim eh um lixo de lista (sic) 
 

                                                                                                                                             
53

Troll é o indivíduo que pratica o trolling aparece na discussão para gerar instabilidade. 
54

http://whiplash.net/materias/melhores/165135.html?newslettersent#.UwdjuuNdUq4. Capturado em 

20/01/2014 

 

http://whiplash.net/materias/melhores/165135.html?newslettersent#.UwdjuuNdUq4
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Alguns usuários do site que responderam ao nosso questionário achavam que 

realmente eram necessários os avisos quanto à etiqueta por acreditarem que há muita 

gente que está ali para tumultuar. Ação que, para eles, não agregava nenhum sentido 

às discussões sobre o estilo, para alguns a cena já era desmoralizada e sem visibilidade 

e não poderia perder tempo com discussões. 

 Conforme nos trechos abaixo, quando perguntados sobre o que achavam do 

site,  

 

 

Sim, conheço. E confesso que já gostei mais. É um site bacana, tem muito 

conteúdo seja, Mainstream ou Underground. O grande problema hoje em 

minha opinião, é que o Whiplash.net  é um site de conteúdo aberto. Ou seja, 

qualquer pessoa pode mandar uma informação, noticia resenha, artigo e etc. 

Já tive o desprazer de ler muita “merda” sem fundamento algum pelas 

paginas do Whiplash.net , o que me fez “acreditar” que não existe editor, 

diretor ou uma equipe comprometida em filtrar todas essa demanda de 

informações inúteis. Além da falta da filtragem de informação irrelevante o 

site virou um outdoor virtual. Tem propaganda pra tudo quanto é canto. E 

visualmente isso é péssimo (A. Dultra)
55 

 

 

 Ou ainda,  

 

 

Sim, conheço. Acho que é um bom site de divulgação, mas poderia ser 

melhor. O design poderia ser mais fácil e instigante e eles poderiam, na 

minha opinião, estimular mais a qualidade do que a quantidade do 

conteúdo. Muitas notícias são, na verdade, traduções de trechos de 

entrevistas publicadas em inglês e o site em si produz muito pouco 

conteúdo original. Quase não fazem entrevistas. E, além disso, poderiam 

fazer muito mais, mas muito mais mesmo, para o heavy metal nacional( 

Leonardo Campoy) (grifo nosso)
56 

 

 

 

 Leonardo Campoy, residente em Curitiba-PR, é antropólogo e fez estudo sobre 

metal extremo no Brasil, acrescenta ainda que o mercado midiático brasileiro é fraco, 

 

                                                 
55

 Trecho de questionário. 
56

 Idem. 
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Enfim, o heavy metal não precisa de um cenário midiático muito grande, na 

minha opinião. Trata-se de um gênero musical que gosta de preservar certa 

qualidade underground, então, muita divulgação não é uma boa. Porém, 

quando comparamos um metalsucks.com ou o blabbermouth com o 

Whiplash.net , percebemos que o país merece algo mais qualificado 

sobre o heavy metal na web. Em termos de revistas, idem, se comparar 

a metal hammer, por exemplo, com a rodiecrew.
57

(grifo nosso) 
 

 

  

 O usuário do site Dalvaro Smith concorda com Campoy, segundo ele, 

 

 

 
Acho que fora algumas revistas, o Whiplash.net  e alguns outros sites, 

estamos muito defasados com a realidade americana e européia. Tive a 

oportunidade de morar no EUA e lá você escuta 24 horas de metal em 

rádios e canais de TV especializados. Coisa que o Chile também tem e nós 

não temos
58

. 
 

 

 

André Sminorff, colaborador do site, também compartilha do mesmo 

sentimento. Para ele, o cenário midiático do estilo no Brasil “é fraco e sem respeito 

nenhum”. É muito comum sites não terem um jornalista formado deixando muitas 

coisas serem tratadas pelo lado pessoal e não profissional”
59

. Estes três usuários do 

site, de algum modo, propõem que o site deveria filtrar mais o conteúdo disseminado, 

almejando o melhoramento de sua qualidade informativa, ao mesmo passo que 

sugerem mais profissionalização, pois o cenário sofreria com o amadorismo. 

Conversando com o João Paulo Andrade, fundador e dono do site, ele nos disse 

que a internet é um excelente meio de comunicação, porém considera como uma 

“fraqueza da internet o excesso de gente produzindo conteúdo ruim” 
60

, pois 

participação e qualidade não estão diretamente associadas. No entanto, assegura o 

fundador que não pode proibir as pessoas de produzirem conteúdo em seu site, 

segundo ele, 

 

 

                                                 
57 idem 

58 idem. 
59

 Idem. 
60

Idem. 
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O site é uma mídia. Como tantas outras. Cada um tem sua parcela de 

contribuição. Mas caso um acabe (como tantos acabaram) outro tomará seu 

lugar. Nenhuma mídia é responsável. O público é responsável por preservar 

o estilo
61

. 
 

 

 

 Alerta-nos ainda que os colaboradores do Whiplash.net  não recebem nada 

pelas matérias publicadas, independente delas serem consideradas boas ou ruins. Num 

extenso manual chamado Como enviar conteúdo ou se tornar um colaborador do 

Whiplash.net?
62

,o site esclarece aos futuros colaboradores que eles não receberão nada 

por suas colaborações, do mesmo modo que não poderão pedir nada à empresas e 

outros veículos de comunicação do setor em nome do site.  Segundo o manual, aos 

colaboradores mais frequentes e de melhor qualidade os organizadores do site 

oferecerão este tipo de material. 

 

 

                                                                   Figura 9- Whiplash.
63 

 

 

 Enfim, o site oferece a oportunidade destes indivíduos anônimos de “terem um 

nome na cena” e, possivelmente, construírem uma reputação nela, do mesmo modo 

que muitos constroem sua reputação tocando algum instrumento, organizando shows 

ou vendendo artigos relativos ao cenário. 

 Além disso, os fãs comemoraram bastante a entrada do Whiplash.net e de 

outras mídias como Heavy Metal Center.net, Heavy Metal Brasil.net, Ilha do 

metal.com, entre outros. Antes os fãs alegavam não ter espaço nas revistas, que além 
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Idem. 
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http://whiplash.net./materias/whiplash.net/027062.html#.UweD3ONdUq4#ixzz2tyvHRQil 
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http://whiplash.net./materias/whiplash.net/027062.html#.UweD3ONdUq4#ixzz2tyvHRQil. 
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de serem mensais, destinavam no máximo duas páginas à publicações e informações 

oriundas de fãs. 

 Samuel Coutinho, colaborador do Whiplash.net, diz que as revistas possuem 

maior qualidade, pois são feitas por profissionais que garantem notícias e entrevistas 

exclusivas, todavia não há espaço para os fãs, tão somente a compra e a leitura. Por 

não concordarem com o lugar de submissão é que os fãs têm invertido os significados 

dos produtos midiáticos e, por essa razão, seguem investindo em meios alternativos de 

informação. 

 

3.2 - WHIPLASH.NET ENQUANTO LUGAR DE PERTENCIMENTO E ENGAJAMENTO 

 

 

 Entre os indivíduos que convivem diariamente com o Whiplash.net, do dono 

até o leitor mais crítico, há um consenso de que viver a experiência do heavy metal no 

Brasil não é uma tarefa fácil, mas que seria pior sem a existência do site. Esse 

pertencimento não é só em relação ao site e sua importância para a cena metal 

brasileira, mas também no sentido de que é necessário se engajar numa luta que 

confira ao heavy metal um status respeitável. 

 Vimos também discursos sobre resistência por parte dos indivíduos envolvidos 

com o Whiplash.net. Eles consideram o site como meio de resistência do estilo de vida 

e como possibilidade da sociedade perceber a sua existência. Boa parte de nossos 

informantes se sentem invisibilizados, sentimento que os motivam a investir seu tempo 

livre no site, com o intuito de fomentar a cena. 

Vejamos alguns exemplos de colaboradores que denotam o investimento e 

engajamento. 
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                                    Figura 10- Perfil de Otávio Augusto Juliano no Whiplash 

 

 

Figura 11- Perfil de Emanuel Seagal no Whiplash 

 

Figura 12- Perfil de Daniel Tavaraes da Silva no site 

 

Ou ainda, o colaborador Samuel Coutinho, 
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Mesmo sendo apenas uma fã, eu procuro me envolver naquilo que eu posso 

ser útil pela música. Achei uma maneira de fazer isso colaborando com um 

site voltado ao estilo. Assim posso divulgar bandas e fazer algo pela 

cena. Sinto orgulho de curtir um som que combina perfeitamente com 

a minha pessoa. Nada melhor do que você poder falar e escrever sobre 

aquilo que mais gosta.Quando eu era garoto, eu fazia questão de pegar 

uma graninha que eu conseguia, para comprar cd´s, minha mãe dizia 

que aquilo não ia me alimentar, mas ela estava errada (grifo nosso). 
64

 

 

 

  

 Nos perfis acima e no comentário do colaborador está claro o interesse em 

participar e intervir na realidade. Mostra-nos o engajamento de sujeitos que possuem 

outras ocupações, mas que dedicam seu tempo livre para contribuir com o site, por 

acreditarem que a cena é constituída a partir de esforços individuais. São indivíduos 

que se predispõem a dividir seu conhecimento com outros interessados, bem como 

satisfazer desejos e ânsias interiores. 

 Daí, o Whiplash.net pode ser entendido como uma rede de antidisciplina, onde 

colaboradores e usuários, cotidianamente, se apropriam de elementos produzidos pelas 

revistas e outros sites especializados para escapar não só de um modelo de consumo 

pré-estabelecido, mas também de um padrão jornalístico dominante. 

  Ao modificar e atribuir novo significado às matérias e informações divulgadas 

pelas cadeias jornalísticas oficiais, os colaboradores e usuários do Whiplash.net 

mostram que é possível “escapar do poder” sem necessariamente deixá-lo 

(CERTEAU, 2011). Isso acontece, pois os fãs no Whiplash.net tiram os discursos 

hegemônicos de seus contextos, recontextualizando-os. 

 Essa subversão acontece por intermédio de pequenas negociações, feitas a 

partir de um próprio uso das referências do sistema, isto é, esta luta é realizada por 

meio da linguagem. Em vista disso, os colaboradores e usuários do site constroem 

diferenças entre o conhecimento prescrito e seu próprio saber.  

 Segundo Certeau (2011), ler é a forma pela qual o indivíduo pode reinventar 

seu cotidiano de mil e uma maneiras. Não se pode admitir a representação de que 

“escrever é produzir o texto, ler é recebê-lo de outrem sem marcar aí o seu lugar, sem 

refazê-lo” (CERTEAU, 2011, p. 240). A leitura é uma importante arma para os fracos, 

pois é uma parte fundamental do consumo. A leitura ajuda a decifrar os sentidos, ajuda 
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 Questionário. 
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a formar uma memória social, causa no Whiplash.net uma memória também auditiva 

que permite enriquecer os headbangers e fazê-los interrogar. 

 O reconhecimento destas tensões entre os sites e revistas profissionais no 

cotidiano do heavy metal brasileiro, permite que passemos a conhecer as contradições 

e desigualdades presentes dentro de uma cena artística. Vemos assim, o conflito entre 

forças hegemônicas e forças readaptativas. 

 Não queremos dizer que o Whiplash.net inaugura um jogo silencioso, sutil e 

tático com o mercado midiático brasileiro. Ao contrário, táticas nessa seara podem ser 

vistas desde os fanzines impressos da década de 1970 e 1980. A novidade é seu 

pioneirismo no ciberespaço, haja vista, que iniciou em meados da década de 1990, 

momento em que a internet ainda tinha um caráter experimental no país. 

 De lá pra cá é que esse jogo acontece no ciberespaço e se capilariza por todo o 

país, de modo bastante visível, formando um imenso time de bricoladores textuais. A 

grande novidade é a transformação de “notícias da mídia especializada” em um sonho 

de João Paulo Andrade, fundador do site. A partir de notícias sobre o universo artístico 

em questão se criou um lugar, um terreno dominado pelos fãs. 

 Neste sentido, consideramos empoderadoras as práticas culturais desenvolvidas 

no site, pois elas tiram os sujeitos de uma condição de anonimato e isolamento e os 

tornam reconhecidos pelos outros indivíduos que compõem o fandom. Igualmente, o 

sujeito passa a ser reconhecido também pelos atores sociais de outros setores da cena 

e, até mesmo, odiados por sua astúcia. 

 Percebemos que, tanto colaboradores quanto usuários, se sentem fortalecidos 

por fazerem parte da rede Whiplash.net. Vejamos alguns discursos que denotam 

pertencimento por parte de indivíduos envolvidos com o site.  

 Mayanna Pinheiro, residente em Vitória da Conquista- BA, diz: 

  

Me sinto feliz, acolhida, empolgada.  É um meio em que não me sinto 

rejeitada, mesmo com o machismo sendo forte, eu estando ouvindo uma 

boa música e poder conversar sobre ela com pessoas que sabem do que 

falo
65

. 
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Trecho do questionário. 
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Figura 13- Comentário de usuário no Whiplash.net 

 

 

 Os indivíduos que mantem contato diariamente com o Whiplash.net também 

percebem que o site oportuniza a aquisição de conhecimentos a despeito do seu estilo 

de vida. Conforme, Daniel Corpse de Belo Horizonte-MG, 

 

 

 é um excelente site, muito completo. A internet lhe mantém informado de 

quase tudo o que rola na cena e tudo muito rápido e instantâneo, ela 

aproxima mais o fã do seu ídolo, você tem acesso a qualquer cd que você 

quiser antes mesmo do mesmo chegar na loja para venda.. (….)Falando em 

revista física, sinceramente não vejo mais tanta importância nesse meio de 

divulgação, hoje em dia você já acha tudo na internet, a revista fica mais 

para um material para colecionadores.
66 

 

 

 

 Outro depoimento atesta essa visão de que o site ajuda os adeptos do estilo no 

gerenciamento de informações acerca do movimento artístico em questão. Segundo 

André,  

 

 

um ótimo meio de comunicação para quem quer se manter informado sobre 

o metal em geral, consulto as páginas muitas vezes para saber também 

sobre as últimas notícias, lançamentos e entrevistas
67

. 
 

 

 

 Assim como outros veículos especializados em heavy metal, o Whiplash.net 

tem um caráter propedêutico, pois informa sobre as singularidades do gênero que são 

valorizadas. Ele tem caráter formativo e habilitante, haja vista que fornece capitais 

para a sua entrada e permanência nesta cena, fornecendo mapas de importância 
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 Questionário. 
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 Idem. 
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cultural do estilo, proporcionando aquilo que Simon Frith (1999) entendeu como 

“experiência musical ideal”. 

 O Whiplash.net é um lugar de constante catalogação e hierarquização de 

elementos da cultura heavy metal, onde os produtos, textos e objetos funcionam como 

a principal força para a sensação de pertencimento e distinção dentro do estilo de vida. 

O Whiplash.net constrói um mapa de importância, que guia os caminhos de muitos 

amantes do estilo (GROSSBERG, 2001). 

 Mapa que é estruturado pelo/no site de um modo que tanto a colaboração, 

quanto o comentário se completam. Forma-se assim uma espécie de quebra-cabeça, 

que a pequenos passos, vai se mostrando, fortificando-se, revelando-se numa unidade 

de sentido. Tanto o produto final, quanto cada parte somada, expõem faces de um 

projeto, ou seja, duma inteligência compartilhada. 

 Segundo (GROSSBERG, 2001; JENKINS, 2012), os consumidores da 

atualidade são pessoas ávidas por participar. Segundo Grossberg (2001, p.63)  

 

 

A relação do fã com a cultura de fato abre um leque de possibilidades 

políticas e, muitas vezes, é no campo das relações afetivas que as lutas 

políticas se cruzam com as preocupações populares. Na verdade, o afetivo é 

uma dimensão fundamental da organização da luta política. Nenhuma luta 

política democrática pode ser efetivamente organizada sem o poder do 

popular 
68

. 
 

 

 Para Grossberg (2001, p.65) 

 

 

O investimento dos fãs em certas práticas e textos fornece a eles estratégias 

que lhes permitam ganhar certo controle sobre sua vida afetiva, o que os 

permitem investir mais em novas formas de significado, prazer e 

identidade, a fim de lidar com as novas formas de dor, pessimismo, 

frustração, alienação, terror e tédio
69

. 

                                                 
68The fan’s relation to culture infact opens up a range of political possibilities and it is often on the 

field of affective relations that political struggles intersect with popular concerns. In fact, the affective is 

a crucial dimension of the organization of political struggle. No democratic political struggle can be 

effectively organized without the power of the popular.  
69Fans’ investment in certain practices and texts provides them with strategies which enable them to 

gain a certain amount of control over their affective life, which further enables them to invest in new 

forms of meaning, pleasure and identity in order to cope with new forms of pain, pessimism, frustration, 

alienation, terror and boredom 
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 Nesse sentido, os fãs são empoderados, porque conseguem atuar na melhoria 

do seu cotidiano, seja financeira ou afetivamente, seja na rua ou entre seus amigos, 

seja em casa com seus pais. Segundo Grossberg (2001, p.65) “os fãs são capacitados 

no sentido de que eles estão agora capazes de ir adiante, de continuar a lutar para fazer 

a diferença” 
70

. 

 Esses mapas de importância são forjados no cotidiano e compostos pela 

subjetividade e percurso de cada fã que colabora, lê e comenta as postagens 

disponibilizadas. Esses mapas contribuem para a organização dentro do fandom e na 

vivência de cada fã em particular, ajudando na construção de narrativas coletivas e 

individuais destes atores envolvidos. 

 O consumo e a interação no Whiplash.net tem um aspecto de curadoria – 

filtragem do imenso fluxo de conteúdo com o propósito de dar sentido às produções 

artísticas no tempo e no espaço –, uma administração de um repertório cultural. O 

consumo possui caráter mnemónico, auxiliando a recordar das informações sobre um 

passado “glorioso” que não deve ser esquecido. 

 O consumo curatorial fornece uma sensação de conforto e segurança, 

colocando os colaboradores e leitores em um status de administradores de um 

inventário de bens simbólicos. Essa sensação de conforto e segurança é o que, segundo 

Grossberg (2001), atrai e permite que os fãs de heavy metal no Whiplash.net formem 

um mapa de importância comum, uma espécie de estatuto simbólico que dispõe sobre 

procedimentos éticos e estéticos. 

 Esse estatuto encontra eficiência prática quando vemos os seguintes rótulos: 

Verdadeiro, Falso, Tradicional, Moderninho, White metal, categorias que marcam as 

fronteiras entre a sonoridade e posturas adequadas. Nomenclaturas que são imputadas 

rotineiramente à outrem e às obras que circulam no site todos os dias. 

 Vejamos alguns exemplos recolhidos no site, onde um fã e músico expõe sua 

visão sobre a banda finlandesa Children Of Bodom 

                                                 

70fans are empowered in the sense that they are now capable of going on, of continuing to struggle to 

make a difference. 
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Figura 14 - Whiplash.net

71
 

. 

 

 

 Ou ainda no comentário de Marcos Garcia 

 

 

 
 

Figura15 -  Comentário de colaborador no Whiplash.net 
72

. 
 

 

 

 

 O primeiro comentário mostra que os fãs estão em alerta quanto à produção das 

bandas, salientando a necessidade de manter uma distância considerável com a música 

pop, afinal, ela é a música do mainstream midiático. Para eles, historicamente, o heavy 

metal estaria no lado oposto e na crítica a essas manifestações culturais entendidas 

como despolitizadas. No mapa criado ao longo dos anos por fãs deste estilo de vida 

não há espaço para a música de artistas Popstars como Madonna e Michel Jackson, 

uma vez que eles seriam resultado da cultura do capitalismo.  
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 http://whiplash.net/materias/news_876/087799-infaernon.html 
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 http://whiplash.net/materias/opinioes/140753.html 
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 O comentário de Marcos Garcia, por seu turno, salienta a necessidade de fãs 

mais novos atentarem para uma “herança metálica”, isto é, de buscarem tomar nota de 

um inventário de obras “clássicas”, consideradas fundamentais para o estilo. Bem 

como salienta que na época de 1980 a dificuldade em encontrar discos era grande, em 

consequência de uma distribuição deficitária. Para Marcos, hoje o panorama é melhor, 

em razão da internet e da ampliação de shows no Brasil, no entanto, não teríamos uma 

participação dos fãs à altura. 

O mapa de importância é um modo pelo qual os indivíduos irão aprendendo a 

ordem da interação, isto é, “como se dão as coisas naquele lugar” 
73

. A partir deste 

mapa os fãs reconhecem o conjunto de obras, ídolos e signos que fazem parte de uma 

tradição celebrada e resgatada, para que possam participar no cenário atual com mais 

ímpeto, como sugere o colaborador do exemplo acima. 

 Ao mesmo tempo, esse mesmo mapa imprime hierarquias. Primeiro, entre os 

bens que são categorizados de modo diferente, neste caso alguns são entendidos como 

mais valiosos que outros. A figura abaixo é um bom exemplo disso: 

 

 

Figura 16 – Lista de bandas exposta no Whiplash.net
74

 

 

 

Segundo, a hierarquia atinente aos próprios fãs, visto que o consumo enquanto 

atividade interpretativa desemboca num processo de imputação de valores e 
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 Conforme conversa no facebook. 
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 http://whiplash.net./materias/melhores/074257-blacksabbath.html 
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significados particulares de cada indivíduo. A hierarquia entre fãs é baseada no 

conhecimento que o indivíduo tem acerca dos bens deste universo artístico, bem como 

na sua longevidade dentro da cena. 

Exemplos dessas hierarquias podem ser encontrados no próprio comentário de 

Marcos Garcia que define a importância, participação e o investimento afetivo dos fãs 

de heavy metal através do tempo de audição do som. Num tom jocoso, ele se refere 

aos headbangers atuais como “jovens da modernidade moldados e alienados” ao passo 

que os headbangers antigos são heróis, que sofreram “o inferno na Terra”. 

 Destarte, emergem destes mapas algumas posições e formas de 

empoderamento. Posições, porque os indivíduos se encontram e se manifestam a partir 

de lugares diferentes, com habilidades e interesses distintos, por mais que tenham um 

objetivo comum de tornar o heavy metal num estilo de vida valorizado frente à 

sociedade. 

A noção de empoderamento está baseada nas intenções dos fãs de heavy metal. 

Não só seu fundador, mas também colaboradores e leitores estão localizados num 

terreno de disputas pelo espaço midiático e suas ações estão política e emocionalmente 

voltadas para este propósito, bem como para a valorização de si e do heavy metal. 

 Falamos em empoderamento, porque acreditamos que o fato de criar e 

vislumbrar um cenário de atuação independente é uma forma de interpretar o mundo e, 

possivelmente, nele intervir, mesmo que sutilmente. Outro motivo para pensarmos em 

empoderamento, seria o fato de estes mesmos fãs comporem uma arena, onde cada 

qual possui capitais e habilidades diferenciados, gerando vários conflitos tanto éticos 

quanto estéticos. 

 Empoderamento é aqui entendido em quatro sentidos complementares: poder, 

motivação, desenvolvimento e liderança. Poder, já que o fã é habilitado pelas 

informações do site e, com efeito, passa a imprimir visões acerca das obras, ídolos e 

fatos desta cena. Ele pode agir contra os processos de colonização patrocinados pelas 

majors
75

 e outros meios de comunicação. Motivação, porque os fãs são estimulados a 

colaborar, convidados a dar sua contribuição e tomar partido. Desenvolvimento, pois 

são disponibilizadas informações para que os fãs tomem nota, bem como 

desenvolverem habilidades na manipulação de tecnologias e técnicas de construção de 
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textos, evidenciando possíveis talentos. Liderança, na medida em que nas interações 

sociais alguns indivíduos acabam por se destacar, sugerindo ao fandom novos 

percursos e metas, seja a despeito da tecnologia empregada no site, seja no tocante ao 

próprio estilo de vida (VALAITIS, 2005). 

 Cabe salientar que o empoderamento não é algo permanente, não é perpétuo. 

Embora tenha essa pretensão, o empoderamento funciona num continuum conflito 

entre indivíduos que estão no topo e os que estão na base, portanto envolve todos os 

fãs que utilizam o Whiplash.net. Exemplo disso são as oscilações no ranking dos 

colaboradores mais lidos que marcam a dinâmica da participação e do poder no site, 

por isso que os indivíduos batalham diariamente para manter ou superar sua posição 

dentro do site. 

 O empoderamento no site Whiplash.net pode ser dividido em três formas: o 

empoderamento do fundador do site, dos colaboradores e dos leitores. O fundador e 

alguns editores são os únicos que recebem alguma quantia advinda da publicidade 

presente no site, além do evidente “reconhecimento pela astúcia” no cenário heavy 

metal nacional. 

  Desde meados da década de 1990, o site vem contribuindo na confecção e 

dispersão de notícias, amadoras ou não, construídas por fãs. Isto se tornou um 

problema para as revistas que até então reinavam absolutas. Embora houvesse uma 

série de fanzines na década de 1990, eles não tinham fôlego nem o investimento que o 

Whiplash.net possui, afinal, os fanzines também não possuíam periodicidade. 

 Para ter uma noção da amplitude do site, analisemos o ano de 2013. Nesse ano, 

o Whiplash.net recebeu 33.491.135 visitas, que geraram 106.454.969 visualizações de 

página, com um tempo médio de 08:47, onde cada visitante observa cerca de 3,68 

páginas, segundo relatório do Google Analytics, os relatórios passaram a ser feitos a 

partir 2009
76

.  

 É evidente que na década de 1990, a participação era menor, pois a internet 

ainda era um serviço caro. Somente nos últimos dez anos é que a internet e o 

computador se tornam mais acessíveis. De qualquer forma, acreditamos ser relevante o 

espaço conquistado pelo Whiplash.net dentro do cenário midiático brasileiro de heavy 

metal. 
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  Os colaboradores do site também são empoderados à medida que publicam 

suas matérias e se tornam experts, considerados como entendidos por seus pares e pelo 

público. Eles encontram no Whiplash.net a possibilidade de se tornarem reconhecidos 

a ponto, inclusive, de criarem seus próprios sites ou escreverem para as revistas. 

 Exemplo disso é Thiago Sarkis que começou no Whiplash.net e hoje é 

correspondente internacional das revistas RSJ da Índia, Popular 1 da Espanha, Spark 

da República Tcheca, PainKiller da China, Rock Hard da Grécia e da iugoslava Rock 

Express. Além disso, Thiago Sarkis tem textos veiculados em mais de 35 países. No 

Brasil ele já trabalhou na Roadie Crew, Comando Rock, Valhalla e Zero. 

 Ricardo Seelig é outro colecionador que se destacou e hoje é aclamado no 

cenário. Ele começou com uma coluna no Whiplash.net chamada Collectors Room, no 

ano de 2005. Em 2008, a coluna torna-se um site próprio dedicado à crítica musical. 

Seelig escreve regularmente para a Rolling Stone Brasil e o Poeira zine. Já colaborou 

com a Rock Hard/Valhalla, Cover Guitarra, Cover Baixo, Bateria & Percussão, 

Roadie Crew e Tenho mais discos que amigos. 

 Essas duas personagens começaram suas atividades no ciberespaço e foram 

conquistando renome entre seus pares e público, tornando-se famosos (ROJEK, 2008). 

Saíram da internet para veículos ligados às mídias institucionais num processo de 

constante profissionalização, explorando seu potencial a fim de maximizar a sua 

honra. 

 Esses dois exemplos são sintomáticos das trajetórias que envolvem vários 

indivíduos na internet, num processo de construção da reputação e da autoridade, onde 

eles se engajam tendo em mira um lugar ideal. Em vista disso, os sujeitos investem em 

sua própria imagem para parecerem aquilo que desejam ser, compondo uma fachada, 

que necessita de cuidados constantes (GOFFMAN, 2011). 

 Por último, os leitores, que a partir do site são nutridos por informações 

relativas ao seu estilo de vida. O Whiplash.net mantem vivo um sistema de 

conhecimento coletivo, formado pelo investimento, força e habilidade individuais 

proativas, mirando a emancipação dos membros da fandom. Portanto, o Whiplash.net 

tem o poder de angariar recursos e habilidades que permitem visibilidade, influência e 

a faculdade de decidir acerca de temas que afetam seu cotidiano, reequilibrando as 

estruturas de poder. 
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 A base dos fandoms para autores como (JENSON, 2001; GROSSBERG, 2001; 

FISKE, 2001; JENKINS, 2012) são o reconhecimento e o enriquecimento cultural 

mútuos dos fãs. Esse reconhecimento e enriquecimento acontecem no que Lévy chama 

de inteligência coletiva que opera na “negociação permanente da ordem estabelecida, 

de sua linguagem, do papel de cada um, o discernimento e a definição de seus objetos, 

a reinterpretação de sua memória.” (LÉVY, 1994, p. 31). 

 

3.3- WHIPLASH.NET COMO LUGAR DE CONFLITOS SIMBÓLICOS 

 

 

Os fãs estão sempre em constante conflito, não só em relação ao mercado e fãs 

de outros mundos artísticos, mas também entre si próprios dentro de uma mesma 

comunidade. Isso acontece, segundo Grossberg (2001), porque os fãs estão 

cotidianamente lutando e dando o sentido a seu objeto de culto, ligando-o as suas 

experiências mais íntimas, necessidades e desejos. Isto posto, um determinado 

conteúdo fará e terá sentido diferente para diferentes pessoas, dependendo claramente 

de cada interpretação. 

Grossberg ainda diz  

 

 

o público não é composto por idiotas culturais, as pessoas muitas vezes são 

bastante conscientes de sua própria implicação nas estruturas de poder e 

dominação, e das maneiras em que as mensagens culturais (podem) 

manipulá-las. Além disso, o público da cultura popular não pode ser 

concebido como uma entidade singular homogênea. Nós temos que 

considerar seriamente as diferenças dentro e entre as diferentes frações de 

públicos populares.  (GROSSBERG, 2001, p. 53) 
77 

 

 

 

 Vários trabalhos sobre fãs, em todo o mundo, resultam dessa assertiva, por 

isso, é crescente o número de abordagens que oferecem uma visão não só do contexto 
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 audiences are not made up of cultural dopes; people are often quite aware of their own implication in 

structures of power and domination, and of the ways in which cultural messages (can) manipulate them. 

Furthermore, the audience of popular culture cannot be conceived of as a singular homogeneous entity; 

we have to take seriously the differences within and between the different fractions of the popular 

audience. 
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mais amplo sob o qual as culturas de fãs estão situadas, como também abordam as 

tramas cravadas dentro de cada fandom (THORNTON, 1996).  

Exemplo disso é o ranking dos autores mais lidos
78

. Ora, por que existiria um 

ranking se não houvesse disputas internas? Claro que há disputas, afinal, é impossível 

um site utilizado por milhares de pessoas diariamente não ser plasmado por conflitos 

de diversas ordens, seja estética ou política, principalmente pelo fato de que muitos 

indivíduos estão forjando suas identidades, querendo parecer aptos frente aos outros. 

O Whiplash.net não é, portanto, uma ilha onde se vive em plena harmonia. 

Mais do que um paraíso onde há o “entendimento quase natural”, o site é um local de 

disputa entre seus membros, indivíduos que tem diferentes trajetórias e modos de 

enxergar a realidade, em virtude disso, alimentam discórdias internas. 

Kollock (1998) sugere que não podemos deixar de lado o estudo dos conflitos 

que estão presentes nas diversas comunidades espalhadas pelo ciberespaço, graças ao 

entusiasmo provocado pelas narrativas da tecnodemocracia e seus discursos de que 

mais comunicação gera mais humanização. 

Numa assertiva simmeliana, Kollock (1998) nos adverte sobre o quão rico são 

os conflitos para a explicação da realidade, pois a realidade é composta por 

cooperação e conflito, sendo este último a marca de uma instabilidade nos grupos que 

precisa ser revista a fim de um pacto. 

Para Simmel, 

 

 

Se todas as interações entre os homens são uma sociação, o conflito, - afinal 

uma das interações mais vivas, que, além disso, não pode ser exercida por 

um indivíduo sozinho, deve certamente ser considerado como sociação. E, 

de fato, os fatores de dissociação - ódio, inveja, necessidade, desejo, - são 

as causas da condenação, que irrompe por causa deles. Conflito é, portanto, 

destinado a resolver dualismos divergentes, é uma maneira de conseguir 

algum tipo de unidade, mesmo que seja através da aniquilação de uma das 

partes em litígio (SIMMEL, 2011, p. 1) 

 

 

 

 Assim sendo, afirmamos que no Whiplash.net a comunicação em forma de 

textos, vídeos e música são produção e disputa por sentidos. O Whiplash.net não é, 

desta maneira, uma esfera dotada apenas de altruísmo, onde seus membros estariam 
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imunes aos ataques de outrem, pelo contrário, enquanto uma forma de inteligência 

coletiva, ele é composto pela competição. 

 Por inteligência coletiva, Pierre Lévy salienta 

 

 

Pensamos, é claro, com ideias, línguas, tecnologias cognitivas recebidas de 

uma comunidade. Mas a inteligência culturalmente constituída não é mais 

fixa ou programada como a do cupinzeiro ou a da colmeia. Por meio de 

transmissão, invenção e esquecimento, o patrimônio comum passa pela 

responsabilidade de cada um. (LÉVY, 1994, p.31). 
 

  

 

 As divergências no Whiplash.net estão situados em três dimensões distintas, 

porém  complementares: na sua relação com a sociedade, entre setores dentro da cena 

heavy metal e dentro do fandom. Sendo este último o mais recorrente. 

 

 

3.3.1- DOS CONFLITOS EM RELAÇÃO À SOCIEDADE  

 

 

 

 O Whiplash.net, como um produto oriundo da cultura heavy metal, provoca 

tensão na sociedade. É muito comum encontrar nos chats críticas aos meios de 

comunicação tradicionais, à política representativa tradicional, às instituições estatais, 

à igreja e à sociedade de consumo.  

 Para o industrial Agamenon,  

 

 

o heavy metal não tem apoio da grande mídia e isso na minha opinião é 

perfeito, pois é um estilo que deve ser underground. Num país como o 

nosso, com vários estilos musicais, o metal é mais um estilo musical 

discriminado (grifo nosso). 
 

 

 O colaborador Marcos Garcia diz: 
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Figura 17 – relato de colaborador do Whiplash

79 

 

 

 Segundo o músico Murilo Viana 

 

 

  
 O Metal sempre foi um som de minorias. Apesar de ter se popularizado e 

com isso criado bandas ridículas, ainda creio que o verdadeiro metal é o 

som dos marginalizados, dos diferentes na sociedade. Dos que 

conseguem ver com clareza toda beleza e toda hipocrisia do mundo em 

que vivemos. Uma banda verdadeiramente autêntica no metal tem em 

suas letras uma carga muito intensa de verdade e de anseios. O som 

pesado ajuda a intensificar isso. Portanto, é sempre emocionante ouvir e 

falar sobre as temáticas que englobam o Metal.  (grifo nosso). 

 

 

 

 O colaborador Leandro Freitas escreveu o artigo “Mídia vs. Heavy Metal: 

opinião, descaso ou má-fé?” para o Whiplash.net, onde diz: 

 

 

Figura 18- relato de colaborador do Whiplash
80

 

  

                                                 
79
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 No discurso desses quatro headbangers percebemos narrativas sobre as 

desigualdades nas sociedades contemporâneas, onde uma variedade de indivíduos e 

grupos lutam pelo reconhecimento. Muitos fãs de heavy metal se sentem 

marginalizados e vítimas de preconceito, eles consideram fazer parte de uma lógica 

contracultural (WEINSTEIN, 2000). O heavy metal é um estilo que se forjou à 

margem da sociedade, tal como outras formas de expressão da juventude das décadas 

de 60 e 70 do século XX. Esse tom contracultural ainda persiste, pois os fãs de heavy 

metal enxergam a sociedade como um organismo doente, por causa do consumo 

impensado, devastação ambiental, da ganância, enfim. Os fãs encontram no heavy 

metal um lugar para o experimento de uma nova ética, onde seu pensamento não se 

encontre submisso, onde cada qual estiliza sua vida. O heavy metal e o Whiplash 

aparecem como oportunidade de experimentar essa liberdade, como dispositivo de 

subjetivação e estetização da existência (FOUCAULT, 2004). 

O whiplash.net é interpretado como um lugar de fuga. Um lugar para aqueles 

que se entendem como diferentes em virtude de suas convicções sobre a música e a 

sociedade. Por isso, que há tantas disputas dentro dele. São disputas pela manutenção 

da possibilidade de liberdade e insubmissão, portanto, uma alternativa. 

   

 

 

3.3.2 – DAS TENSÕES ENTRE O WHIPLASH.NET E MEMBROS DA CENA 

  

 

 

  

 Detectamos conflitos e tensões entre o Whiplash.net e outros setores da cena, 

por exemplo: revistas, blogs e sites, produtores, empresários e os próprios músicos de 

heavy metal. Das tensões em relação aos outros meios de comunicação acontece, 

basicamente, em consequência do fatiamento do público, embora sejam produtos 

midiáticos diferentes. 

A entrada de um fandom on line informativo no cenário especializado em 

heavy metal no Brasil gerou um desconforto, em face do já citado fatiamento de 

público com as revistas especializadas e, até então hegemônicas, bem como da saída 

dos headbangers dos espaços clássicos de socialização. (SANTOS, 2013). 
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Exemplo disso, pode ser visto nas opiniões omitidas pela Roadie Crew, que se 

referia ao universo cibernético e seus usuários com certo desdém, inclusive, 

imputando valor negativo ao netbanger
81

 (ROADIE CREW, 2011, p. 4). Muito 

provável que essa atitude da revista tenha sido tomada, pois na internet os fãs de heavy 

metal poderiam adquirir conhecimento sem precisar comprar a revista, daí, o 

pejorativo netbanger para aqueles que não a leem ou não a compram com frequência. 

Consideramos tal posição como denunciante de um mal-estar provocado pelo 

novo fluxo informativo que a internet – blogs, redes sociais e sites – provocou dentro 

do campo midiático de heavy metal no Brasil, pois estas novas mídias aumentam o 

espaço de discussão dos fãs, que agora precisa ser disputado. 

Qual o motivo da Roadie Crew nos últimos cinco anos ter alterado o seu site, 

melhorando seu layout, bem como ampliando o espaço de enunciação do público? 

Inclusive, o espaço dos fãs na revista física foi diminuindo com o passar dos anos, 

sendo agora devolvido em seu site na internet. 

A revista Valhalla, por exemplo, sucumbiu frente ao tempo das tecnologias 

digitais. Ela mesma se despediu do público, salientado que não conseguiria se manter 

no mercado, por conta da internet, conforme salientado no segundo capítulo do 

presente trabalho. A Rock Brigade parou de circular nas bancas há pelo menos dois 

anos. Sendo agora, comercializada apenas pela internet e telefone. Lembrando que ela 

já foi considerada a revista musical segmentada mais importante da América Latina, 

cuja reputação foi construída ao longo dos anos 1980 e 1990.  

 Com o aumento da oferta e do uso da internet no Brasil no início dos anos 

2000, a importância das revistas parece ser relativizada, pois não são mais a única 

fonte de informações. Durante os anos 2000, houve um crescimento vertiginoso no 

número de domínios, bem como no tipo: .br, .blog, .flog, .wiki, .com, .net,  e .org., que 

propiciou o aumento de participantes na rede, bem como a posse de um espaço de 

enunciação.
82

 

Contudo, João Paulo Andrade salienta que seu relacionamento com as revistas 

e, especialmente a Roadie Crew é amigável, nem poderia ser diferente, pois, segundo 

                                                 
81 Netbanger é uma alusão ao headbanger da internet, que teria diminuído sua frequência nos espaços 

tradicionais de socialização. Esse novo sujeito também foi percebido em Portugal, lá sob alcunha de 

netaleiro. Vimos também em um trabalho sobre o estilo em  Curitiba o termo webbanger. 
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 Segundo informações de relatório do Comitê Gestor da Internet, datado do ano 2000. 
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ele, as revistas tem bastante qualidade, além de serem mais técnicas. Dessa forma, 

segundo o fundador do site, há espaço para todas as mídias e que eles ofertam um 

conteúdo diferente. 

 
Particularmente, acreditamos que os dois produtos em questão são 

complementares no panorama midiático nacional, porque o fandom não é alimentado 

somente por notícias originais feitas por fãs, mas também por notícias que são 

veiculadas pela revista, que se forem avaliadas como essenciais pelos fãs galgarão 

boas vendas. Por consequência, há um intercâmbio de serviços e valores, que 

alimentam o mercado em geral. 

Encontramos tensões também entre os músicos e produtores, bem como de 

agentes da indústria fonográfica. Geralmente, bandas, produtores, agentes do cenário 

metálico reclamam do Whiplash.net por conta de seu amadorismo. Quando a crítica é 

oriunda de músicos com maior visibilidade se fala em amadorismo. Quando é feita por 

músicos em início de carreira, a crítica é atinente ao conteúdo mainstream do site. Da 

mesma forma, às vezes, alguns dados de shows e lançamentos são divulgados com 

informações imprecisas. Contudo, segundo o site, a culpa seria dos próprios 

produtores que não atualizam as informações enviadas ao Whiplash.net. 

Edu Falaschi, ex-vocalista da banda paulistana Angra, no Twitter publica seu 

descontentamento com o Whiplash.net, conforme imagem abaixo. 

 

 

Figura 19 - Twitter de Edu Falaschi
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 https://twitter.com/edufalaschi/status/199137809020362752. Acessado em 20/09/2013 
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Segundo a página do facebook do Whiplash.net, quem define o conteúdo do 

site é o próprio colaborador, ao enviar textos sobre bandas 

 

 

Figura 20- Página do Whiplash no Facebook 
84

 

 

 

 Para o site é inconcebível parar de reproduzir relatos e impressões de fãs, pois 

o site tem como princípio dar voz ao fã. Segundo João Paulo Andrade, os fãs de metal 

que lá postam devem ter a oportunidade/direito de manifestar seu apreço ou descrédito 

em relação a qualquer ídolo. O whiplash empodera seus membros, em razão do 

estabelecimento de uma seara dialógica que privilegia o exercício do 

poder/conhecimento acompanhado de outrem, em detrimento do exercício da relação 

saber/poder sobre o outro. 

 

 

3.3.3- DAS TENSÕES ENTRE FÃS 

 

 

 

 

 Há ainda conflitos entre os próprios fãs, sejam eles colaboradores ou somente 

leitores. Esses conflitos são evidenciados no próprio chat e nas publicações. 

Geralmente, são divergências relativas à postura e ao gosto, isto é, quanto à ética e a 

estética, mas também podem ser políticas quando remetem ao espaço dentro do site. 
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Num processo contínuo de legitimação e estigmatização do outro, os conflitos 

que acontecem no fandom são geralmente pautados em dois pares antinômicos: 

mainstream versus underground e true versus posers. Ou seja, há uma discriminação 

entre práticas “corretas”, “erradas”, “positivas” e “negativas”. Embora, não apareçam 

sempre nesses termos. 

Os embates no site são recorrentes, uma luta constante por autoafirmação, uma 

batalha que evidencia o investimento afetivo de cada membro. Acreditamos que estas 

disputas surgem porque cada fã busca se diferenciar um dos outros e aí os conflitos 

são capitalizados. O debate é feito em torno de uma variedade de saberes possuído por 

cada membro ao longo da vida, da primeira audição de metal até o último show.  

Sarah Thornton (1996), em estudo sobre cultura club em Londres, utiliza em 

seu modelo de análise o conceito de Bourdieu de capital cultural, por ela reformulado 

e aplicado como capital subcultural. Segundo Thornton (1996, p. 92), “um dos preços 

pagos pelos subculturalistas e sociólogos da juventude foi negligenciar questões de 

valor cultural e hierarquia” 
85

. 

 Thornton (1996) pretende superar a homogeneidade forjada pelos Estudos 

Culturais, ultrapassar o entendimento no que concerne à dinâmica das subculturas, 

oferecendo uma visão por dentro da mesma. Ela entende que o acúmulo de 

conhecimento por parte dos indivíduos faz com que eles montem narrativas e estilos 

diferentes do próprio estilo, tornando ainda mais complexo o estudo desses grupos. 

 Concordamos com Thronton (1996) no que concerne a necessidade de uma 

visão por dentro das subculturas e dos estilos de vida, pois é necessário oferecer uma 

visão sobre as sociabilidades e conflitos que constituem os estilos de vida. Por isso, 

destacamos agora algumas lutas pelo reconhecimento e autoafirmação que acontecem 

no site. 

 Acreditamos que as fronteiras entre mainstream e underground estão cada vez 

mais borradas. O cenário é bastante nebuloso nesta questão, afinal cada indivíduo que 

interage com o site tem uma opinião sobre essas duas categorias. No entanto, 

conseguimos agrupar dois tipos de discursos dominantes, embora contrastantes sobre 

essa questão.  

                                                 
85one of the prices paid by subculturalists and sociologists of youth for neglecting issues of culturl 

value and hierarchy . 
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 No Whiplash.net, a categoria mainstream é percebida de dois modos: imputada 

a indivíduos, personalidades ou bandas que não estão ligados ao heavy metal, que é 

entendido como um estilo “underground” e a indivíduos que tiveram uma postura que 

desaponta os códigos presentes neste estilo de vida. Ou seja, servem para diferenciar 

aqueles que não têm uma postura ou som considerado tipicamente metálico. Estas 

posturas são avaliadas, à medida que, os indivíduos constroem sua legitimidade em 

cima da estigmatização dos outros. 

 Um caso que nos pareceu sintomático é o reconhecimento via institucional. O 

fato de que o próprio site promove o ranking dos colaboradores mais lidos. Tivemos 

oportunidade de conversar com alguns colaboradores sobre o ranking e vimos visões 

bastante diferentes sobre esse reconhecimento. 

Para Samuel Coutinho, os colaboradores que estão no topo das publicações 

mais lidas sentem o reflexo de sua  

 

 

Dedicação. Os redatores que estão sempre no topo do ranking são aqueles 

que enviam o maior número de notas e se empenham mais. Sobre o ranking 

do mais lidos, eu acho que é uma forma de valorizar o redator pela ajuda 

que ele presta ao site.
86

 

 

 

 

 Samuel Coutinho é o segundo colaborador mais lido da história do site. Ele se 

sente valorizado com sua posição dentro do whiplash e com o resultado desse sucesso 

montou o próprio blog, onde publica diariamente informações sobre o estilo. Ele se 

sente duplamente feliz, pois além de manifestar seu apreço pelo heavy metal, ainda 

ficou conhecido nacionalmente por suas postagens, inclusive, tendo  a oportunidade de 

encontrar com alguns ídolos. 

  Samuel Coutinho não problematiza por quais motivos suas postagens são lidas, 

para ele reflete apenas seu empenho diário. No entanto, segundo outros colaboradores, 

os mais lidos não são necessariamente os melhores, mas aqueles que, escrevem mais, 

independente da natureza do conteúdo. 

 Segundo Will Dissidente,  
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 Trecho de questionário. 
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Sinceramente, o ranking não me interessa. Recebi algumas ligações me 

informando que estava entre os cinco mais lidos quando uma matéria sobre 

o vocal do SKULL FIST ter quase morrido num acidente de skate ganhou 

atenção. Preferia que o Jackie nunca tivesse se ferido! (….).A grande 

verdade é que polêmicas, xingamentos, opiniões chinfrim e outras 

apelações, (como escândalos) chamam mais acessos. Quem quer 

ranking tem de se fixar nesse filão; que não me é artístico ou desejado. 

(…..) 
Isso vem d’eu redigir matérias honestas e não apelativas isentas de 

opiniões chulas e humor duvidoso. Você acha que um headbanger que 

leu a resenha do ENFORCE, “Death by Fire”, feita pelo Ricardo 

Seeling vai querer falar com ele? Ou então que algum fã de KISS fica 

feliz quando Nacho escreve “boneco/boneca” do Paul Stanley? Eis a 

diferença, meu caro. 
87

.  
 

 

 

 Diego Câmara, o sexto colaborador mais lido, concorda com Will Dissidente,  

 

 

 
Em uma resposta bastante jornalística: pois eles escrevem aquilo que o 

público quer ler, principalmente. Em segundo lugar, pois alguns 

colaboradores realmente “mestraram” a técnica de inflar suas matérias 

por títulos mais sensacionalistas 
88

. 
 

 

  

 Segundo Diego, alguns colaboradores abusam de matérias sobre bandas 

canônicas, mesmo não tendo informações relevantes, não obstante tags como Iron 

Maiden, Black Sabbath, Metallica, entre outras, atraem muita atenção para a 

postagem, mas para Diego isso não é o mais importante,  

 

 

creio que o principal não é isto mas, na verdade, auxiliar o crescimento da 

cena. A cena precisa de um site grande com bastante conteúdo que 

consiga inflar o Google e Facebook de verdadeiro Heavy Metal 

(combatendo as péssimas interpretações do gênero que são dadas por 

Globo, Record e seus portais cheios de pagerank). Fato é que o público 

precisa do whiplash.net, os produtores, as gravadoras e até mesmo os outros 

sites, já que o whiplash.net tornou-se importante indexador de outros 

portais que sempre divulgam suas notas lá e, assim, conseguem links 
89

. 
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 Questionário. 
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 Trecho de questionário. 
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 Entre os fãs colaboradores, vemos uma preocupação com o modo de noticiar, 

ou seja, uma reflexão sobre como colaborar, com o que escrever. Pois, para eles, o 

Whiplash.net enquanto mídia alternativa, não poderia se aproximar de um 

“jornalismo” especializado em notícias sobre famosos
90

, ou seja, de um conceito de 

jornalismo mainstream que é entendido, por exemplo, como o produzido pelos 

grandes conglomerados midiáticos e consumidos pela sociedade que é tão criticado 

pelos headbangers. 

 De um lado, temos aqueles que acham que é necessário informar qualquer 

mensagem. Do outro lado, vemos indivíduos que preferem se distanciar das lógicas de 

uma mídia industrializada e fazer um trabalho mais artesanal com fontes bem claras e 

com inspiração, pois consideram o “jornalismo” do whiplash.net como passional, 

influenciado pelo Rock Journalism
91

 de Lester Bangs, um jornalismo que cumpriria 

sua função de agregar e fortalecer a cena e, por conseguinte, o underground. 

 Além dessa questão, vemos nos chats também muitas tensões acerca da 

conduta do fã no seu cotidiano. Para alguns indivíduos é necessário ir aos shows de 

bandas nacionais, apoiar as bandas e manter visual. Outros, não se veem obrigados a 

manter visual, tampouco frequentar os shows. 

 O guitarrista da banda brasileira SupreMa, Douglas Jen diz 

 

 

                 Figura 21 - Whiplash
92

. 
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 Tititi, Caras, Contigo e Quem. Revistas que cobrem a vida de famosos. 
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 Um jornalismo militante, preocupado em dispersar a cultura Rock. Lester Bangs foi um dos primeiros 

a fazer resenhas positivas sobre bandas de heavy metal. Inclusive, alguns o consideram o pioneiro no 

uso do termo heavy metal na mídia. Ver (Weinstein, 2000). 
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 O discurso do guitarrista é sintomático, pois evidencia a luta diária que as 

pessoas ligadas ao estilo dizem travar para se manter, não encontrando uma postura 

correspondente por parte do público, que, segundo ele, a cada dia é menor. Para o 

músico, a onda de shows internacionais que invadiu o país nos últimos dez anos 

deveria incentivar o crescimento e manutenção das bandas locais. 

 Outra questão recorrente nos debates no Whiplash.net: Quem é poser? Quem é 

true? Por que ninguém se define como poser ou true, mas tão somente imputa essas 

alcunhas a outrem? Segundo Will Dissidente, “nunca conheci quem se considerasse, 

de fato, true ou poser, mas vejo muitos que agem como tal por um tempo e somem”. 

Mesmo assim, são rotineiramente rotulados através dessas categorias, conforme a 

colaboração de David Oaski sobre os posers 

 

 

 

 
Figura 22 – Fragmento de texto do Whiplash 
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 Para Daniel Corpse,  

 

 

Sinceramente uma grande idiotice, o true tenta criar regras de acordo com a 

sua cabeça para ditar: “qual som é bom”, “quem pode escutar”, “como 

escutar”, “como você deve se vestir”, como você deve se portar” etc... 

Existe algo mais contraditório do que isso? Historicamente o Metal é o 

que? Um conjunto de regras ou um estilo que prega a liberdade?
94 
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 Para todos os informantes, a disputa entre alguns leitores são reflexo de má 

educação, na medida em que não concebem o gosto do outro como possível, de fãs 

que veem seu investimento como mais importante que o dos outros. Segundo eles, os 

fãs de heavy metal deveriam estar mais interessados em tornar possível uma cultura 

metálica no Brasil, envolvidos no apoio as bandas nacionais e no respeito à tradição. 

 A tradição é uma via para a interpretação destes conflitos. Acreditamos que as 

tradições são forjadas, criadas objetivando manter laços entre indivíduos reverentes, 

mas também importante na construção de hierarquias sociais, visto que, quem narra a 

tradição, quem conta as histórias está num lugar privilegiado e mantem, em alguma 

medida controle sobre determinadas situações.  

 Narrar é um ato político, na medida em que constrói um imaginário acerca da 

realidade, edifica um sistema de representação, onde cada evento, indivíduo e objeto 

possui um determinado valor, em detrimento de outros. Narrar é um ato político, pois 

quando narramos lembramo-nos de algo e esquecemos de outros fatos. Narrar é fazer 

política porque compete para a criação de uma imagem que temos de nós mesmos.  

Neste sentido, a memória funciona como um dispositivo de poder (HALL, 2006). 

 A tradição não é uma coisa dada, mas narrada a partir dos interesses de algum 

indivíduo ou grupo de indivíduos, a tradição evidencia relação de poder, de impressão 

de pontos de vista que hierarquizam indivíduos, eventos e objetos, por exemplo: true e 

poser.  São categorias que aparecem no Whiplash.net como estratégias de positivação 

e negativização de valores e condutas entre os fãs. 

 Onde um “verdadeiro” que é reverente a um determinado gosto, entendido 

como canônico e o outro seria “falso”, porque seria aquele indivíduo que posa como 

quem tivesse apreço pelo canônico. Logo, para os fãs “verdadeiros”, ele precisa ser 

desmascarado porque não valoriza um determinado conjunto de obras e práticas que 

seriam necessárias à manutenção da tradição e, consequentemente, dos grupos 

detentores destas narrativas. True e poser se tornam categorias atribuídas aos 

indivíduos, legítimos e ilegítimos, que compõem a cena. 

 As respostas dos questionários também mostraram que alguns fãs entendem 

essa polarização entre poser versus true como uma questão de radicalismo por parte de 
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fãs mais novos. Afinal “quem nunca foi radical?”, mas com o passar do tempo esse 

radicalismo diminuiria e o apreço pela liberdade individual floresceria 
95

.  

 O site é formado pelos fãs, no entanto João Paulo como seu fundador mantem o 

controle sobre o mesmo e tem uma opinião acerca desse debate. 

 

 

 

Mas não fosse o lado profissional, não sou o mais fanático fã de metal ou 

de música que eu conheço. Muitas pessoas tem mais fanatismo e mais 

conhecimento que eu. :-) Mas, sim, gosto muito de música e heavy metal. É 

uma parte importante de minha vida, mesmo que não fosse pelo site. :-) Por 

outro lado, muita gente pode se decepcionar. Mas sou de opinião que 

música não deve ser levada a sério demais. Acima de tudo, na minha 

opinião, música é para ser diversão
96 

 

 

 

 Para João Paulo, as discussões sobre poser e true não deveriam chamar tanta 

atenção, tampouco gerar tantos conflitos, pois música para ele é celebração. Ele e os 

editores do site, inclusive, sempre têm um tom sarcástico a despeito destas questões 

salientadas no próprio manual de etiqueta do site. Consideramos a postura do site 

racionalizante, pois exige dos fãs que ali circulam uma postura pós-convencional, 

tendo por fim criticar sua própria postura, relativizar sua postura a fim de entender o 

lugar do outro.  
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Questionários. 
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 Idem. 
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Figura 23 – Trecho de tutorial do site 97 

 

 

 Sem sombra de dúvidas, o site agrega os fãs de heavy metal oriundos das mais 

variadas partes do país, embora formem um grupo que partilham valores estéticos e 

éticos, eles rivalizam em torno de algumas questões e, principalmente, sobre os rumos 

do site. Como já salientamos ao longo do texto, não há processos de hegemonia 

completos, que operam ininterruptamente, ou seja, alheio às intempéries do mundo 

social, que é formado por conflitos das mais diversas ordens. 

A experiência no site mostrou que nesse nível os laços entre os fãs ligados ao 

Whiplash.net tem menor força, neste momento os fãs buscam mais se distinguir que se 

agrupar, muito embora, precisem se legitimar frente aos outros, o que torna seu 

reconhecimento sempre relativo, atinente à própria comunidade. 

 O reconhecimento passa sempre pela comunidade, onde os capitais 

subculturais circulam. O capital subcultural é um tipo de conhecimento prático que se 

aprende nas comunidades de estilo e nas mídias em torno dela, não se aprende em casa 

nem na mídia tradicional. 

 Sarah Thornton (1996, p. 11),  

 

 

O capital subcultural confere status a seu possuidor, aos olhos de quem 

concebe a relevância. O capital subcultural pode ser se objetivado ou 

incorporado. (....) Então, o capital subcultural é objetivado na forma de 
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cortes de cabelo da moda e coleções de discos bem montados (bem 

escolhida, com objetos raros e limitados)
98. 

 

 

 

 Como já dito, esse tipo de capital não se aprende na escola. Seu portador 

aprende no convívio com seus pares, que “estão por dentro das coisas”, isto é, 

entendem bem a ordem da interação, sabem como e quando utilizar gírias, o que falar, 

o que ouvir e dizer em determinados momentos. Ele ainda se comporta como se tudo 

fosse “natural” para não parecer forçado ou iniciante. Este tipo de saber está ainda 

ligado à ideia de autenticidade. 

 A autenticidade que é buscada tanto quanto a aura benjamiana, mas não só na 

música como também no público. Dessa necessidade e busca é que os fãs vão 

narrando suas experiências a fim de encontrar outros indivíduos que também possuam 

apreço por determinado ídolo. Essa busca é incansável, pois garante certa estabilidade 

emocional e social a estes indivíduos. 

 

 

 

3.4 - TIPOS DE LEITORES DO WHIPLASH.NET 

 

  

 A partir de uma rotina de pesquisa, monitoramos o site várias horas por dia, 

inclusive, no final de semana, entre leituras de textos e dos questionários. Essa imersão 

no site, propiciou a construção da presente matriz que acreditamos reunir boa parte de 

leitores do Whiplash.net em torno de três tipos ideais: leitor crítico, leitor solicitante e 

leitor satisfeito.  

 O leitor crítico é aquele que geralmente faz críticas às matérias veiculadas e 

sugere novos entendimentos a partir de um quadro de referências diferente, além de 

recomendar o constante melhoramento do conteúdo. Esse tipo de leitor é um 

consumidor que se pauta na reflexão e no desafio. Esse conjunto de leitores oferecem 

ao Whiplash.net certa resistência, bastante críticos das propagandas e das matérias 

                                                 
98

Subcultural capital confers status on its owner in the eyes of the relevant beholder. Subcultural capital 

can be se objectified or embodied.(….) So subcultural capital is objectified in the form of fashionable 

haircuts and well-assembled record collections( full of well-chosen, limited edition “white label)”. 
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mais sensacionalistas, não raro defendem que o Whiplash.net mude sua política de 

colaboração. 

 O conjunto de leitores solicitantes lê o site e pede informações acerca de uma 

determinada banda que ele nunca mais ouviu falar ou de quem o site nunca fala por 

algum motivo. Geralmente, bandas não ligadas ao mainstream metálico. É um leitor 

que comenta, mas sobretudo, pede. 

 O último tipo de leitor que identificamos foi o “satisfeito”. É um tipo de leitor 

que recebe as mensagens do site de forma positiva, sem muita reflexão e elogia as 

matérias, nesse caso o leitor decodifica o código a partir do interesse da matriz de 

emissão. Esse consumidor apresenta ter muita confiança no conteúdo disponibilizado. 

 Stuart Hall (2006) identificou três modos de interpretação de mensagens 

midiáticas, que são tomadas a partir de diferentes posições ou códigos: hegemônica, 

negociada e de oposição. A dominante é realizada quando o público decodifica a partir 

de uma matriz interpretativa similar a do emissor da mensagem. A negociada se dá no 

intercâmbio entre elementos presentes tanto na produção quanto na recepção, o 

indivíduo identifica a investida e tenta negociar os sentidos da mensagem. A 

interpretação de oposição total é feita quando o receptor capta a mensagem e seu 

conteúdo, porém não concorda e define para si um quadro alternativo.  

 Assim sendo, o leitor crítico que encontramos no Whiplash.net elege outra 

narrativa ou caminho para trilhar, pois não concorda com os sentidos imputados pelos 

colaboradores. Estes leitores permanecem por um tempo no site depois o abandonam 

ou ainda montam seus próprios sites, pois não concordam com o conteúdo que o site 

tem postado. 

 Esse parece ter sido o caso do campinense Douglas Morita, que possui um site 

dedicado ao Metallica desde 1998, 

 

 

costumava contribuir com frequência com o site. Ele é a principal fonte de 

notícias de rock/metal em português, e acho que cumpre com o que se 

propõe a fazer. Infelizmente, por se tratar também de um site colaborativo, 

nem todas as notas publicadas possuem uma boa redação, no entanto
99

. 
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 Outros leitores e colaboradores consideram a colaboração uma questão 

complicada no Whiplash.net, pois qualquer indivíduo pode enviar notícias que, às 

vezes, não parecem passar por uma apuração comum nos fandoms. As reclamações 

são focadas principalmente nos seguintes problemas: sensacionalismo, fofocas, textos 

mal escritos ou muito curtos, falta de correspondência entre o conteúdo da matéria e o 

título e notícias pela metade. 

 Exemplo disso seria o interesse na vida sexual dos membros das bandas, bem 

como seus hábitos alimentares presentes nas seguintes notícias: “Sharon Osbourne: 

revelando que hoje ela é mais"apertadinha", “Big Brother Brasil: Clara canta Guns N' 

Roses na Festa Metal” e “Axl Rose gosta de sorvete de baunilha”. 

 Para o leitor Rodrigo Cayres de São Paulo, 

 

 

A questão é bem simples: NÃO GOSTA DO SITE, NÃO ENTRE. Eu me 

divirto com matérias do Whiplash.net que tem cunho bem humorado. Eu rio 

só de ver a foto e ler o título, independente do texto. E me informo também 

quando há informação. E ignoro as matérias que não me interessam. 

Simples assim (grifo do autor)
100 

 

 

 O colaborador João Renato Alves que escreveu a matéria sobre o Axel Rose 

diz: 

 

 

A mídia, de modo geral, é a caixa de ressonância do povo. Ela dá o que ele 

quer. Até porque, seria muito arriscado (para não dizer burro) ir contra isso. 

E ninguém gosta de jogar dinheiro e tempo fora. Acredito muito que os 

próprios jornalistas, autores e produtores gostariam de escrever, publicar, 

exibir programas sobre outras coisas. Mas não podem. Pois precisam do 

feedback. E nesse tipo de matéria ele vem até de quem não gosta, já que o 

ódio gera mais reação que o amor..
101 

 
 

 

 

 Outro leitor Alex Bellucco de São Paulo rebate o argumento de ambos, 
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Mas o jornalista tem que assumir a responsabilidade pelos seus atos. Esse 

tipo de notícia que da ibope e, infelizmente, contribui para a alienação do 

leitor/telespectador. Ou seja, os jornalistas tem uma grande parcela de culpa 

na manipulação da opinião pública e na situação caótica que vivemos. 

Me parece muito mais fácil jogar toda a culpa no povo "limpando a sua 

consciência", do que assumir a sua parcela de responsabilidade nesse 

fenômeno midiático que deturpa/afunda o nosso mundo. 

Use sua criatividade para reverter isso em vez de culpar os outros...
102 

 

 

 

 Outro leitor Fábio Ricardo de Ourinhos, interior de São Paulo, diz: 

 

 

Não entendo como esse site está ´descambando´ para matérias tão 

exdrúxulas qto essa. Rock e metal, em geral, são sinônimos de rebeldia, 

de pensamento crítico e intelectualmente abastado contra toda forma 

de manipulação que venha a alienar um povo. Garanto que seres 

pensantes como eu, amantes de fato de um estilo musical tão ímpar  
 Somos substimados em nossa inteligência?E antes que me perguntem ´pq 

veio aqui ler a matéria então?´ digo: Pq ainda tenho esperança, a cada 

acesso, de me deparar com um whiplash.net do passado, reformulado e 

com pessoas sérias fazendo artigos que contribuam para a formação do 

leitor do estilo.Pessoalmente nada tenho contra os que aqui escrevem, mas 

faço minha educada crítica construtiva.´Nunca antes, na história desse 

país´, falou-se tão mal de um sítio que um dia foi sinônimo de 

responsabilidade editorial nas novas do rock metal.Triste isso..(sic) 

(grifos nosso)
103
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 Os leitores críticos se posicionam geralmente como Fábio Ricardo e Alex 

Bellucco, questionando os motivos de uma determinada informação, criticando, 

inclusive a postura do colaborador, fazendo um chamamento a uma postura mais 

técnica e cobrando do próprio público um posicionamento mais crítico. 

 Para Hall (2006) não há discurso que seja universalmente consensual, 

independentemente do lugar de onde eles são emitidos. Um mesmo texto pode ser 

interpretado de diferentes formas, uma vez que cada leitor carrega consigo um 

repertório que o ajuda e o limita na interpretação dos sentidos. 

 Exemplo disso é o debate acima acerca das matérias que contem fofocas no 

whiplash.net. O colaborador sugere que o “povo gosta” de fofoca e por isso a encontra 
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na mídia. O leitor Rodrigo, por sua vez, diz num tom intransigente que quem não gosta 

não deve acessar esse tipo de material. Rodrigo fez uma leitura dominante desta 

mensagem, pois ele a acessa e se manifesta publicamente a partir do mesmo vetor 

interpretativo do emissor.  

 Alex Bellucco fez uma leitura de oposição chamando a atenção dos leitores 

para o fato da responsabilidade de quem posta informações “não relevantes” ou que 

“acrescentam pouco ou nada” para a constituição do fandom. Fábio Ricardo também 

se opõe, no entanto, argumenta partindo do resgate de valores do rock e do metal, 

sugerindo que os colaboradores deveriam postar matérias mais críticas. 

 Enfim, independente do ponto de vista que cada leitor toma, uma característica 

é bastante interessante – o espetáculo. O debate entre esses três indivíduos acima 

gerou uma série de postagens, onde eles vão desenvolvendo seus argumentos. Algo 

impossível para uma revista, por exemplo, por isso queremos salientar essa 

especificidade do texto e do leitor na internet. O leitor na internet é um agente 

multimídia, na medida em que mobiliza capitais oriundos de diversas mídias: trechos 

de livros e vídeos, por exemplo. O leitor-internauta é a quebra de esquematismos 

muito antigos que previam um lugar para produtores e receptores (CANCLINI, 2008). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 

 

Dedicamo-nos a mapear e interpretar como acontece a articulação de 

indivíduos na busca por criar possibilidades de participação no cenário midiático, 

criando novos significados que, de algum modo, contestam o monopólio de 

informações acerca da nossa realidade. 

O estudo se baseou na experiência de um site especializado em heavy metal, 

entretanto poderia ter sido feito sobre quaisquer outros estilos de vida. Bem como 

poderia ser sobre os mais diversos movimentos sociais da atualidade: Mídia Ninja, 

Software Livre, entre outros, movimentos que lutam pela diversificação, ampliação 

dos modos de comunicar e produzir conhecimentos.  

Nessa tentativa de alargamento das possibilidades de obtenção de 

conhecimento desse grupo na internet, percebemos que a criação de uma utopia, de um 

lugar que se pretende chegar, envolve indivíduos e situações bem distintas, como 

também um cotidiano plasmado de angústias e ímpeto.  

Essas movimentações micropolíticas ruem estruturas consolidadas há muito 

tempo, na medida em que multiplicam as vozes e flexibilizam a ordem e a devoção 

que tínhamos em peritos da cultura dominante. Os movimentos, mesmo que pequenos 

e localizados na experiência musical, permitem-nos vislumbrar o esboço de uma 

contra-memória, genealogia e narrativa alternativas.  

As práticas de culto dos fãs são consideradas como um lugar onde vários 

recursos são mobilizados para a construção de identidades coletivas, tanto duradouras 

quanto passageiras. Pensar as práticas de fanatismo como uma posição, um ponto em 

desenvolvimento contínuo, marcado pela organização, produção e reivindicação 

identitária. 

Para além dessas características que são amiúde consideradas e celebradas 

pelos analistas da cultura em todo o mundo, sobressai a questão dos conflitos e a 

emergente hierarquia que brota dentro dessas comunidades. Os conflitos não devem 

ser entendidos como uma espécie de cataclisma do estilo de vida, mas como forma 

vívida de interação social, ao passo que sugerem que os indivíduos se unam para 

resolver aquela ou outra querela.  
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Percebemos que existe uma variedade de percepções entre os fãs, um 

verdadeiro degradé de investimentos de cunho afetivo que é responsável pela 

redefinição de lógicas de identificação e diferenciação entre os adeptos do estilo de 

vida. Lógicas que são, por seu turno, contingenciais, variando de acordo com cada 

contexto. 

O investimento afetivo encontra eficiência prática somente quando é 

legitimado pelo fandom, não conseguindo êxito quando obedece a coordenadas 

destoantes do mapa de importância comum, ou seja, o afeto do fã precisa ser 

disciplinado, o olhar e a conduta estão submetidos à lógica racionalizante da 

comunidade que compõe o site. 

Essas lógicas operadas pelos fãs no Whiplash.net dizem respeito à questões 

éticas e estéticas. São forças que atuam na divulgação e preservação do estilo, na 

medida em que ajudam a unir sujeitos de diferentes partes do Brasil, mas também 

criam instabilidades, pois geram hierarquias e conflitos entre os fãs. 

 Isso acontece no Whiplash.net, porque ele é entendido pelos fãs como lugar de 

celebração de uma memória, que precisa ser resgatada através de narrativas afetivas de 

vários fãs que se encontram dispersos geograficamente. Unidos virtualmente, eles 

preservam, reescrevem, releem os produtos midiáticos cultuados. 

  Dessas ações surge o problema: como serão narradas? Quem irá reescrevê-las? 

Os fãs no Whiplash.net tomam esse dever para si, reclamam para si a autoridade de 

imprimir uma visão acerca dos signos cultuados, entendendo sua narrativa como 

oficial, gerando uma série de conflitos pela administração desse inventário. 

 Percebemos no site que os fãs que são jornalistas argumentam no sentido de 

que sua opinião é correta, por ser dotada de imparcialidade e de técnica, envolta em 

certo profissionalismo. Outros fãs e os fãs-músicos partem da ideia de um repertório 

advindo da sua trajetória própria de experiência com a música. Enfim, criando outra 

polarização amadorismo/profissionalismo. 

  |Consideramos que o site, oscila bastante nesse quesito, ao longo de dias, 

víamos postagens que poderiam ser consideradas mais profissionais. Em outros, de 

publicações passionais, mostrando certo equilíbrio dinâmico e, até mesmo, 

contraditório. A contradição e a multiplicidade de vozes comuns em plataformas 

colaborativas segundo especialistas. 



 

106 
 

 Independente destes conflitos internos impulsionados pela narrativa dessa 

herança cultural, vemos que os fãs são empoderados nesse processo. Do dono do site 

ao leitor, todos são motivados e recebem algo diferente do que entrega. O site oferta 

desde o conhecimento acerca do passado e da atualidade do estilo à fama, passando 

pelo desenvolvimento de habilidades específicas como à escrita e editoração.  

 As práticas de fãs no Whiplash.net revelam ainda que a recepção também pode 

ser um processo ativo de construção de narrativas e metas. Ajuda-nos a desfazer 

àquela imagem construída por Adorno de consumidor acrítico e indefeso, vitimado por 

um demiurgo tecnológico.  

 O Whipash.net é capaz de tomar pra si a produção midiática, reinterpretando-a, 

fazendo circular novos sentidos, que formam agremiações que reivindicam a 

participação na cultura hodierna. Participação que é multidimensional, haja vista o 

diverso grau de investimentos pessoais. 

 O fã difere do consumidor “típico” por obra de sua sensibilidade, inventividade 

e busca pela partilha. Os fãs no site buscam socialização com outros fãs, eles sentem 

necessidade de saberem que não estão sozinhos. Eles encontram no ciberespaço a: 

superação da barreira geográfica, o armazenamento, a distribuição, o baixo custo e a 

interação, facilitando a ação participativa e impertinente dos headbangers on line. O 

consumo de música recebe a marca das experiências mais íntimas de cada fã. Enfim, o 

objeto artístico deixa de ser fim, passando a ser um ponto de partida para o 

desenvolvimento de interações sociais. 
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Questionário para obtenção de dados para a pesquisa de mestrado em Sociologia 

intitulada Whiplash: estilo de vida e investimento afetivo de fãs no heavy metal 
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brasileiro. 

Tipo 1 

Nome ou apelido: 

Idade: 

Profissão/ grau de instrução escolar:  

Onde mora:  

 

A - Como e quando você começou a ouvir heavy metal e seus segmentos musicais? 

 

B - Quais são as características que você mais valoriza no heavy metal? Por quê? 

 

C -Como você avalia o seu envolvimento/investimento afetivo com heavy metal?  

 

D -Que tipo de emoção você sente quando ouve e conversa sobre heavy metal? 

 

E -Você já fez algo inusitado para ir a um concerto, comprar discos, cds ou conhecer 

algum artista ligado ao heavy metal? 

 

F -Por que a tradição oitentista é tão valorizada pelos headbangers? 

 

G -Você conhece o site Whiplash? Se sim, o que você acha dele ? 

 

H -Além do Whiplash, você conhece outros meios de comunicação especializados em 

heavy metal? 

 

I- Como o Whiplash apoia o underground nacional?  

 

J – Como você enxerga o cenário midiático nacional? 

 

L - Qual a importância das revistas segmentadas do estilo no Brasil? 

 

M -Você percebe diferenças entre o conteúdo publicado na internet e o conteúdo de 

fanzines ou revistas ? 

 

O -Qual a importância da internet para o heavy metal e para seus fãs? 

 

 

P – Você consegue perceber diferenças entre o público brasileiro e europeu/norte 

americano? 

 

Q -O que você tem a dizer sobre o futuro do heavy metal?   

 

Por favor, tentem escrever ao máximo sobre as perguntas acima. As informações serão 

utilizadas unicamente para fins acadêmicos. Agradecemos desde já a atenção 

dispensada. 

 

Questionário para obtenção de dados para a pesquisa de mestrado em Sociologia 

intitulada Whiplash: estilo de vida e investimento afetivo de fãs no heavy metal 
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brasileiro. 

Tipo 2:colaborador 

Nome ou apelido: 

Idade: 

Sexo: 

Profissão/ grau de instrução escolar: 

Onde mora: 

 

 

1. Como e quando você começou a ouvir heavy metal e seus segmentos musicais? 

2.  Quais são as características que você mais valoriza no heavy metal? Por quê? 

3. Como você avalia o seu envolvimento/investimento afetivo com heavy metal?  

4. Que tipo de emoção você sente quando ouve, conversa e escreve sobre heavy 

metal? 

5.  Você já fez algo inusitado para ir a um concerto, comprar discos, cds ou conhecer 

algum artista ligado ao heavy metal? 

6. Por que a tradição oitentista é tão valorizada pelos headbangers? 

7. Como e quando começou seu relacionamento com o Whiplash? 

8. Além do Whiplash, você colabora com outros meios de comunicação 

especializados em heavy metal? 

9. Por qual razão alguns colaboradores do Whiplash são mais lidos que outros? O que 

você acha sobre o ranking do mais lidos? 

10. É gratificante colaborar com o whiplash? Por quê ? 

11.  O Whiplash apoia o underground nacional? 

12. O que você acha do cenário midiático do heavy metal brasileiro? 

13.  Qual a importância das revistas segmentadas do estilo no Brasil? 

14. Você percebe diferença entre o conteúdo publicado na internet e o conteúdo de 

fanzines ou revistas ? 

15.  Você considera que há muitas diferenças entre os headbangers? Por quê ? 

16.  Qual a importância da internet para o heavy metal e para seus fãs? 

17. Como você enxerga as disputas (true/posers) entre os fãs de heavy metal? 

18.  O que você tem a dizer sobre o futuro do heavy metal?   

 

 

Por favor, tentem escrever ao máximo sobre as perguntas acima. As informações serão 

utilizadas unicamente para fins acadêmicos. Agradecemos desde já a atenção 

dispensada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTATÍSTICAS DO SITE 
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Os dados acerca dos leitores apresentados agora foram disponibilizados pelo 

pŕoprio site, 84,7 % da participação é do sexo masculino, 15,3 % de participação 

feminina. Os acessos são feitos majoritariamente do sudeste, que corresponde a 64,9 

% das interações, divididos da seguinte forma: 

 

São Paulo 42,6 % 

Rio de Janeiro  10,6% 

Minas Gerais 10,2% 

Espírito Santo 1,5 % 

 

 O sul é a segunda região de maior acesso totalizando 16, 8%. Compostos da 

seguinte forma: 

 

Paraná 7,6% 

Rio Grande do Sul 5,1 % 

Santa Catarina  4,1% 

 

 O nordeste é a terceira região quanto à participação com 10,5 %. Cuja 

distribuição é de : 

 

Bahia 2,8 % 

Pernambuco 2,4% 

Ceará 2,4% 

Rio Grande do Norte 0,7% 

Piauí 0,7% 

Maranhão 0,5% 

Sergipe 0,4% 

Alagoas 0,3% 

Paraíba 0,3 % 

 

 Centro-Oeste temos 2,9 %. Da seguinte forma: 
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Goiás 2,1% 

Mato Grosso do Sul 0,5% 

Mato Grosso 0,3% 

 

 E região com menos índice de participação é a Norte com 1,4%. 

 

Amazonas 0,6% 

Acre 0,3% 

Roraima  0,0% 

Rondônia 0,0% 

Tocantins 0,1% 

Pará 0,4% 

Amapá 0,0% 

 

 

 Faixa etária de participantes do site  

 

2-11 0,2 % 

12-17 39,6% 

18-24 45,9% 

25-34 11,9% 

35-54 2,4% 

 

 Quanto ao emprego  

 

Autônomo 7,3 % 

Desempregado 4,9% 

Estudante 60,9% 

Privado 21,5% 

Público 5,3% 

 

 Quanto ao nível de escolaridade 
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1° grau completo  5,0% 

1°grau incompleto 7,1% 

2° grau completo 27,7 % 

2°grau incompleto 21,2% 

3° grau completo 9,4% 

3°grau incompleto 26,5% 

Pós-graduação Completa 2,1% 

Pós-graduação Incompleta 1,1 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANKING DOS COLABORADORES MAIS LIDOS 
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FONTE: WHIPLASH, COLHIDO NO DIA 12/05/2014 
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Whiplash 

Metallica 
Late at night all systems go 

You have come to see the show 

We do our best You're the rest 

You make it real you know 

There is a feeling deep inside 

That drives you fuckin' mad 

A feeling of a hammerhead 

You need it oh so bad 

Adrenaline starts to flow 

You're thrashing all around 

Acting like a maniac 

Whiplash 

Bang your head against the stage 

Like you never did before 

Make it ring Make it bleed 

Make it really sore 

In a frenzied madness 

with your leather and your spikes 

Heads are bobbing all around 

It is hot as hell tonight 

Adrenaline starts to flow 

You're thrashing all around 

Acting like a maniac 

Whiplash 

Here on the stage the Marshal noise 

is piercing through your ears 

It kicks your ass kick your face 

Exploding feeling nears 

Now is the time to let it rip 

To let it fuckin' loose 

We are gathered here to maim and kill 

Cause this is what we choose 

Adrenaline starts to flow 

You're thrashing all around 

Acting like a maniac 

Whiplash 

Fonte: http://letras.mus.br/metallica/25910/ 
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