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Resumo 

Este artigo propõe a elaboração de categorias de experiências de fãs adolescentes de artistas 

da música pop a fim de organizar as práticas e experiências dessa parcela de consumidores. O 

trabalho faz parte de uma pesquisa em andamento sobre a relação entre fãs e ídolos da 

indústria fonográfica e partiu da necessidade de compreender como o fã atua, seja de forma 

isolada ou em grupo, para chegar até o seu objeto de adoração. A partir do levantamento de 

práticas que partem tanto do fã para o ídolo quanto deste para o fã e da metodologia de 

Análise de Conteúdo foram criadas seis categorias. Por fim, compreendemos que o cenário 

convergente da internet não apenas potencializou e modificou práticas de fãs já existentes em 

ambientes off-line como transformou a gestão de marcas dos artistas da música. 

 

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

pop. 

Introdução 

 Este artigo propõe-se a investigar a experiência de consumo de um público específico: 

os fãs adolescentes de artistas musicais de expressividade internacional e sua relação com o 

ídolo. Para tanto, buscou-se compreender como a expansão de novos meios de propagação, 

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

possibilita diversas formas de experiências dos fãs. O trabalho discute, ainda, em que medida 

o ambiente conectado transforma a gestão de marcas dos artistas da música. 
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 Com a insaciável sede pelo novo, as mídias tradicionais, responsáveis pela veiculação 

de conteúdo, não parecem mais ser capazes de encantar, desacompanhadas, o voraz 

consumidor. Neste cenário emergente, as marcas precisam convidar para a dança um outro 

par: as novas mídias (PETRONILHO, 2016, p. 2). Na junção entre consumo e entretenimento, 

“num contínuo amalgamar que busca o coração e a memória do consumidor” 

(PETRONILHO, 2016, p. 6), situam-se as redes sociais que acentuam o elo artista-fã. Para a 

autora, a 

proximidade propiciada pelas mídias sociais impulsiona o desejo, a partir do 

estreitamento da associação entre as partes, que, acreditamos, faz crescer ainda mais 

a admiração e o desejo do consumidor-fã em relação a tudo o que diz respeito à 

marca-artista de sua preferência. (PETRONILHO, 2016, p. 7). 

 

 Por meio da investigação, no entanto, percebemos que as experiências dos fãs podem 

ser potencializadas, tanto no universo off-line quanto no online, assim como o desejo e a 

proximidade com o artista. Esse estreitamento ocorre a partir de dois diferentes fluxos: do 

ídolo para o fã (tradicional) e deste para o ídolo (alternativo). 

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

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

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

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

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

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

são direcionadas a premiar e dar visibilidade para o ídolo ou, então, mobilizações de ode e 

insatisfação por meio de boicotes contrapõem-se a homenagens inspiradoras que revelam o 

amor dos fãs. Em suma, o fã que já exercia papel fundamental na ascensão, maturação ou 

queda de uma marca, tem sua influência potencializada diante das redes sociais. Hoje, mais do 

que nunca, em cenários de glória ou transgressão, a partir de vozes que ecoam e fazem 

barulho no ambiente digital, os fãs podem determinar o destino de um ídolo.  

Portanto, a relevância de estudar os fãs de um artista musical está em compreender 

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

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

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

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

infinitas possibilidades de escolha.  

O anseio deste artigo residiu, inicialmente, na importância de compreender como os 

fãs utilizam as novas mídias para conferir poder sob a gestão de marcas – nesse caso, os 
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ídolos musicais – enquanto bens de consumo. Optou-se aqui, especificamente, por artistas ou 

bandas consagradas como popstar, o que, consequentemente, os promove como ícones de 

expressividade internacional do gênero musical. Para fins desta reflexão, a metodologia se 

deu na conceituação, principalmente, de alguns termos essenciais para a construção do corpus 

e que se entrelaçam ao compor a figura de um ícone musical. 

A escolha das experiências a serem categorizadas partiu das definições e 

caracterizações de figura pública, fama e, finalmente, de ídolo, propostas por França (2014). 

Soares (2016) findou o conceito elegido para o corpus ao tratar especificamente dos ídolos de 

música. 

França (2014) constrói o conceito de ídolo, “cujo significado original se referia a 

estátua, imagem que se presta ao culto e à adoração” (FRANÇA, 2014, p. 17). Para a autora, 

“não é a fama, mas o respeito e admiração as características mais destacadas pelo conceito de 

ídolo” (FRANÇA, 2014, p. 18). Desta forma, o ídolo ocupa um lugar distinto como “uma 

natureza humana e divina, suscetível de provocar dinâmicas alternadas de projeção e 

identificação” (FRANÇA, 2014, p. 27). 

Ao afunilar o conceito para ídolo de música do cenário pop, Soares (2016) afirma que  

a cultura pop é resultado de uma circulação de produtos midiáticos que data do Pós-

Segunda-Guerra, capitaneada por instituições das indústrias culturais e dentro de 

padrões de vida e consumo marcadamente anglófilos. Neste sentido, a ideia de 

pertencimento a um suposto mundo global, cosmopolita e hegemônico adentram 

como máximas na constituição de um imaginário sobre o pop. Portanto, geração 

parece ser uma chave importante de compreensão de formas particulares de valores 

e valências que emergem em contextos específicos (SOARES, 2016, p. 7). 

 

 Portanto, compreende-se o ídolo pop como representante desta homogeneidade 

globalizada. Pronto para transmitir a alusão de que há certa “compreensão das 

particularidades sonoras e imagéticas em produtos e performances que encenam modos de 

viver, habitar, afetar e estar no mundo" (SOARES, 2016, p. 10), o ídolo pop provoca um 

sentimento de pertencimento naqueles que se identificam e projetam-se nele. 

Para dar conta de organizar o vasto material levantado de práticas de consumo que 

marcam a relação dos fãs adolescentes de artistas da música pop, criou-se seis categorias de 

experiências. Essas categorias estão compreendidas por dois macro grupos que marcam ações 

tanto do ídolo para o fã, quanto do fã para o ídolo, sendo elas: ação de marketing; experiência 

direcionada; mobilização presencial; engajamento online; experiência lunática; e, por fim, a 

experiência de haters, trolls e anti-fãs.  

Faz-se importante elucidar que as definições e características de cada categoria 

proposta como método de classificação para as práticas e experiências de consumo foram 
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obtidas por meio das quatro regras cunhadas por Bardin (1977) por meio da metodologia de 

Análise de Conteúdo que são: exaustividade; representatividade; homogeneidade; e 

pertinência. Os resultados aqui apresentados fazem parte de uma pesquisa, ainda em 

andamento, que busca apresentar um modelo de categorização aplicável a qualquer exemplo 

de experiências de consumo dos fãs no universo musical. Ou seja, buscou-se clareza para que, 

futuramente, pesquisadores da área sejam capazes de utilizar tal modelo como ponto de 

partida para encontrar outras experiências e contribuir, assim, com cada vez mais categorias. 

Acomode-se, selecione a sua playlist favorita e mergulhe nesse universo categórico de 

melodias peculiares. 

Organização de fãs e gestão de marca: o ídolo na palma da mão 

Não é novidade a ascensão diária de novos ídolos da Indústria Musical. Na internet, 

encontra-se uma rede conectada de fãs que auxilia na divulgação destes para um número cada 

vez maior de pessoas. Esse conjunto de novas práticas sociais e culturais, combinado às 

inovações tecnológicas que se desenvolveram em torno delas, constituem o que Jenkins, 

Green e Ford (2014) denominam de Cultura ligada em Rede. Segundo os autores, esse termo 

sugere uma revisão do conceito de cultura participativa, para que reflita de fato essa nova 

realidade estabelecida de um ambiente midiático ainda em transformação.  

Mas até onde a participação dos fãs é moldada pelas ações dos ídolos e não o 

contrário? Fãs de uma determinada marca e, mais detidamente de um artista musical, adotam 

um comportamento comum: uma fidelidade extrema a seu objeto de consumo.  Sendo 

insaciáveis no que diz respeito a lançamentos e novidades de seu ídolo, os fãs colocam-no 

num patamar tão elevado como em uma “religião”, cultivando e angariando novos “fiéis” para 

o seu Deus.    

 Ao realizar seus estudos a respeito da cultura de fãs, Sandvoss (2013) propôs uma 

divisão deste grupo em uma pirâmide onde, na base maior, concentram-se os “fãs” do 

“continuum” de fãs. Ou seja, uma maioria que consome o produto, porém, envolve-se com o 

conteúdo de maneira mais distante e casual. Ao meio, em um número menor, os seguidores 

são denominados “adoradores” pelo autor, onde se caracterizam pelo seu engajamento e 

busca de informações. Por fim, no topo, constituindo uma parcela ainda menor, estão os 

“entusiastas”: aqueles que possuem uma relação intelectual e psicológica muito superior aos 

dois grupos anteriores, “produzindo através do trabalho do artista, conteúdo 

próprio” (SANDVOSS, 2013, p. 26).   

Baym (2013) afirma que, com o advento das mídias sociais, a expectativa em relação à 

rede de comunicação do público também se modificou. Anteriormente, um artista fazia o 
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lançamento de um trabalho e poderia voltar ao anonimato de sua vida pessoal. Hoje, os 

seguidores esperam e exigem um engajamento por parte do ídolo, visto que, os fãs enquanto 

consumidores estão cada vez mais exigentes (BAYM, 2013, p. 22).   

Deste modo, surge uma preocupação com a imagem que o artista quer vender perante 

o público, a imprensa e a crítica especializada, pois agora, ele não é apenas um ídolo da área 

musical. Ao projetar sua atuação para o ambiente online, o artista faz a transição de músico 

para marca, necessitando adaptar-se às novas exigências de mercado. Ao perceber o seu nome 

como marca, o artista passa a ter a necessidade de desenvolver estratégias mercadológicas 

com intuito de consolidar-se perante o público e a concorrência.  

As categorias propostas 

Por meio da discussão anterior, foi possível identificar dois macro grupos que 

direcionam as categorias propostas. Deste modo, quando se trata de uma experiência de 

interação promovida a partir do ídolo para o fã, podem ser compreendidas duas categorias: 

ação de marketing e experiência direcionada, dependendo de suas especificidades. Já quando 

a experiência de interação é direcionada do fã ao ídolo, podem ser categorizados outros quatro 

níveis de experiência de consumo: mobilização presencial; engajamento online; experiência 

lunática e a experiência dos anti-fãs, trollse haters.  

O esquema ilustrado a seguir ajuda-nos na compreensão do modelo proposto: 

 

Fonte: Elaboração própria 
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a) Experiência direcionada: A primeira categoria, experiência direcionada, pode ser 

compreendida como uma prática que ocorre do ídolo para o fã. Nela, uma atividade direta e 

personalizada a apenas um fã se propaga e gera um sentimento de representação aos demais 

admiradores da rede. Como, por exemplo, a campanha #EbobmeetsBeyonce nas redes sociais, 

que clamava pela realização do sonho de Ebony Banks, uma jovem no estágio terminal de 

câncer. O que ela mais desejava? Conhecer a cantora norte-americana Beyoncé.  

A viralização da hashtag possibilitou a realização do sonho da adolescente americana, 

que foi surpreendida por Beyoncé por meio de uma vídeo-chamada, devidamente registrada. 

O fato da jovem ter falecido quatro dias após a ligação inusitada contribuiu para mistificar, 

ainda mais, o ato da artista, uma vez que Ebony parece ter esperado a visita da amada para 

depois poder descansar. O jornal brasileiro Extra destaca que “no vídeo, a cantora acena para 

Ebob [...] e diz as três palavras que, instantaneamente, vieram acompanhadas de um grande 

sorriso no rosto da jovem: ‘Eu te amo’. E Ebony responde: ‘Também te amo, Beyoncé’ ” 

(EXTRA, 2017, online). A ação direta comoveu os fãs da cantora, que apesar de distantes da 

situação, também se sentiram acarinhados por uma significativa declaração afetuosa do ídolo 

a uma fã específica, como se um único gesto se estendesse a todos os HoneyBeys8.  

A ação descrita, que aproxima a artista do seu público, humanizando-a, não se 

enquadra apenas em uma ação social. Muito além, a intervenção também serve de moldura 

para uma estratégia de marketing, visto que, o evento, inegavelmente, gerou deveras 

publicidade espontânea à figura pública.  

Para Baym (2013), “as interações com membros da audiência online também oferecem 

pontos altos” (BAYM, 2013, p. 25) e críticos para a construção de imagem do famoso. Para 

estreitar a apreensão de tal prática, contrapomos a noção de “parassocial”, conforme propõe 

Rojek (2008). Ao observar o cenário emergente de ascensão das mídias sociais na construção 

e manutenção de carreias musicais, pode-se contemplar a potencialização das relações 

interpessoais, especialmente entre o fã e ser admirado, uma vez que as interações parassociais 

oferecem o feedback instantâneo entre ambos.  

O sociólogo galês Rojek, entende que   

o termo [...] é usado para se referir a relação de intimidade construídas através da 

mídia, e não pela experiência direta e encontros cara a cara. Essa é uma forma de 

intimidade de segunda categoria, visto que deriva de representações da pessoa e não 

de um contato físico verdadeiro (ROJEK, 2008, p. 58). 

 

                                                           
8 Expressão autodenominada pelos dos próprios fãs da norte-americana Beyoncé.  
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Assim, para o autor, o fenômeno interativo é essencialmente midiatizado e conjectura 

que não há contato físico nem compartilhamento de experiência pessoais entre os envolvidos, 

apenas a distância.  

Por conseguinte, no tocante a interação parassocial presencial, a relação de intimidade 

pode ser construída, também, por meio de um indivíduo intermediário, neste caso, um fã. 

Assim como ocorrido no caso citado, outro exemplo a ser considerado é o episódio 

presenciado no festival musical Rock in Rio, ocorrido no Rio de Janeiro, em 2015. A edição 

contou com a performance da cantora pop americana Katy Perry.  

A atração contava com um momento de maior contato com os fãs, o qual consistia no 

convite a um único fã para subir até o palco e interagir com a cantora por alguns minutos. 

Sendo assim, a escolhida, Rayanne Ribeiro Souza, na época com 18 anos, subiu ao palco, 

tirou selfies e trocou carinhos com o ídolo, ensinou-a a pronunciar algumas palavras em 

português e, inclusive, foi apelidada de Rayayaya, visto a dificuldade de pronúncia da 

cantora9. É curioso notar, que durante o show seguinte, ocorrido em Curitiba, dias após o 

concerto no Rio, Katy Perry mencionou a fã novamente: ao pedir uma pausa para assoar o 

nariz, contou de forma cômica que a mesma havia transmitido o vírus da gripe para ela10. 

b) Ação de marketing: A ação de marketing costuma ser disponibilizada aos fãs pelo ídolo e 

sua equipe, para fidelizar a marca frente a seu público. A marca seria então “um bem ou 

serviço que agrega dimensões que, de alguma forma, o diferenciam de outros produtos 

desenvolvidos para satisfazer a mesma necessidade” (KOTLER; KELLER, 2015, p. 258).  

Usualmente, a partir do olhar apaixonado do aficionado, tal ação costuma ser 

assimilada como um presente aos fiéis admiradores, enquanto, de forma estratégica, esse tipo 

de experiência consiste em criar laços fortes positivos e exclusivos com o cliente. Dessa 

forma, sua função é angariar ainda mais conhecimento e visibilidade à marca do artista, visto 

que “o conhecimento da marca consiste em todos os pensamentos, sensações, imagens, 

experiências, crenças etc. ligados à marca” (KOTLER; KELLER, 2015, p. 260).  O fã ainda 

que perceba a função mercadológica da ação, prefere perceber este tipo de experiência como 

um mimo à sua devoção e afeto, que o comove ao ponto de promover uma sensação de 

unicidade, um devoto especial e único dentre a multidão.  

                                                           
9Disponível em: <http://g1.globo.com/musica/rock-in-rio/2015/noticia/2015/09/katy-perry-convida-fa-e-fazselfie-no-palco-

em-show-no-rock-rio.html>. Acessado em: 12 mar. 2017.    
10 A fala mencionada pode ser observada a partir de 06:30 através do link: https://www.youtube.com/watch?v=qa1QlnPLsyI. 

Acessado em: 29jun. 2017 

https://www.sinonimos.com.br/por-conseguinte/
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Para ilustrar a categoria, observa-se o messenger11 do cantor brasileiro Luan Santana 

como um meio de interação e engajamento do artista para os fãs. Nele, o diálogo entre os 

sujeitos caracteriza-se por uma linguagem informal, intimista e persuasiva. O fã ao enviar 

uma mensagem qualquer ao perfil do artista pop sertanejo, é surpreendido com o retorno de 

uma resposta iniciada com sinal de cumprimento acompanhada pelo nome do fã, o que dá a 

ilusão de afeto e reconhecimento ao receptor.  

Além da mensagem de boas-vindas no messenger do cantor sertanejo, o fã recebe 

mensagens semanais que sustentam e alimentam o relacionamento. Ainda, instigam a 

sensação do fã ser único e privilegiado, mediante mensagens como: “É verdade que você é a 

fã número 1? ”; “Já provou pra todo mundo que você é a melhor de todas as fãs? ”; “O Luan 

Santana precisa de você! ”; “Conta pra gente, quem você sente por perto, MESMO SEM 

ESTAR”. Usualmente, tais comunicações são acompanhadas por links de vídeos ou 

premiações, até mesmo itens da loja de presentes.    

Tal ação causa a alusão de proximidade e pessoalidade entre fã e artista, o que suscita 

uma associação à ideia de convívio. Esse conteúdo estimula, de forma espontânea, atitudes 

por parte do fã para o alcance de metas, entre elas, o aumento de visualizações de vídeos na 

plataforma YouTube ou votações para premiações que o artista seja indicado. 

Outro exemplo que ilustra a ação de marketing é a estratégia de divulgação do 

single Chained To TheRhythm, da cantora já citada anteriormente, Katy Perry. A norte-

americana espalhou globos espelhados com fones de ouvido pelo mundo. Por meio do 

equipamento, os fãs eram convidados a escutar o single que seria lançado no dia 10 de fevereiro 

de 2017. 

Em cidades de diversos países, quem ia ao encontro do globo experimentava algo 

inédito e enviado de muito longe pelo ídolo admirado. O público do Brasil não ficou de fora 

dessa experiência. Em terras brasileiras, o globo passou um tempo na Praia do Arpoador, na 

Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro12. Em depoimento a revista digital Ego, a fã Tássila 

Rodrigues, de 20 anos, contou sobre a aventura vivida para conseguir ir até o presente de Katy 

Perry: 

Eu vim de Itaboraí (cidade da Região Metropolitana do Rio, localizada a cerca de 60 

km da Praia do Arpoador). Esperei confirmar pelo Twitter onde o globo estaria, tomei 

um banho e vim. Foram três horas de viagem e três conduções para estar aqui. Ainda 

matei o trabalho. Amanhã, muito provavelmente, serei demitida [...] A música é ótima, 

animada, maravilhosa. Como fomos o único lugar do Brasil a receber o globo 

espelhado, somos muito privilegiados. Ela lembrou da gente (ACOSTA, 2017).  

                                                           
11Serviçode mensagens instantâneas integrado com o recurso de bate-papo do Facebook, em uma aplicação de software. 
12Depoimento disponível em: <http://ego.globo.com/musica/noticia/2017/02/globo-espelhado-de-katy-perry-e-encontrado-

no-rio-e-fas-comemoram.html>. Acessado em: 28 jun. 2017.    
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c) Mobilização presencial: A próxima categoria, mobilização presencial, define-se como uma 

atividade realizada no fluxo contrário ao anterior, do fã para o ídolo. À vista disso, 

compreende que o conceito de mobilização “ocorre quando um grupo de pessoas, uma 

comunidade ou uma sociedade decide e age com um objetivo comum, buscando [...] 

resultados decididos e desejados por todos” (WERNECK, 2004, p.13). A partir do conceito, 

nesta categoria, percebe-se que o fã atua em grupo. Aqui, no decorrer da análise, procura-se 

investigar também se a ação é necessariamente propiciada somente por meio do auxílio e da 

atuação de fãs entusiastas, conforme categorização de Sandvoss (2013). 

No cenário dos fãs, a mobilização presencial ocorre quando há o desejo de surpreender 

ou emocionar o ídolo por meio de alguma ação ou presente que demonstre o imenso afeto dos 

fãs. Dessa maneira, esse comportamento provém de uma rede conectada de fãs que se 

organiza, ainda que em um primeiro momento de forma conectada, para uma finalidade 

específica e agendada. 

Em parceria, os portais Rihanna Online e AllRihanna propuseram aos demais fãs 

algumas surpresas para a cantora nascida em Barbados13. Durante a performance realizada no 

Brasil em 2015, Rihanna foi surpreendida pelos fãs com uma intervenção durante a 

apresentação do hit BitchBetterHaveMy Money. Os fãs, afavelmente chamados Fenty’s14, 

levaram inúmeras notas de dólar estampadas com o rosto da artista, que, posteriormente, 

foram jogadas para cima durante a apresentação. A mobilização, inclusive, chamou a atenção 

de Rihanna que reagiu empolgada trazendo para si algumas notas e dizendo “I loved that shit 

[...] I Love you guys so much, you make tonight a night I will never forget"15.   

d) Engajamento online: O rótulo online refere-se a ações que também partem do fã para o 

ídolo. No entanto, nesta categoria, pode haver uma mobilização social realizada por diversos 

fãs ou apenas um único fã que deseja se expressar e ser ouvido, desta vez na rede.  

Em vista disso, tal modalidade pode ser compreendida com um modelo 

“contemporâneo da emergência de um tipo de consumidor empoderado, produtivo e engajado 

que, por meio de ações [...] defende coletivamente os seus interesses, desejos e pontos de vista 

aproximando o consumo da participação” (MURTA, 2015, p. 2). Sendo assim, as novas 

mídias possibilitaram uma conexão mais próxima entre as partes, uma vez que o “consumidor 

                                                           
13O convite para participação da ação e instruções foram disponibilizadas através do seguinte link: 

http://rihannaonline.com.br/surpresas-oficias-para-o-show-da-rihanna-no-rock-in-rio/. Acessado em: 12 mar. 2017.    
14Fenty é o sobrenome da cantora, Robyn Rihanna Fenty. Por isso, os fãs denominam-se de Fenty, integrantes da Fenty 

Family. 
15 As falas da cantora Rihanna direcionada a ação dos fãs pode ser vislumbrada no começo do terceiro minuto do vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=L9vHy_QtpX8&feature=youtu.be. Acessado em: 12 mar. 2017. 
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pode ser mais propenso a se envolver com a marca através da participação em comunidades 

on-line, blogs, e assim por diante”16 (VAN DOORN et al., 2010, p. 257, tradução nossa). 

Quando analisados os integrantes da banda OneDirection e algumas de suas ações, é 

possível identificar forte apelo do público fiel para que os integrantes mudassem de atitudes, 

escolhas ou ações. Quando o integrante ZaynMalik, emitiu um comunicado oficial 

anunciando seu desligamento do grupo, imediatamente, ocorreu uma enorme comoção entre 

os fãs que lançaram uma campanha no Twitter, com a hashtag #Cut4Zayn17. A intervenção 

consistia em postar fotos e vídeos de seus pulsos cortados, e até mesmo frases escritas na 

própria pele, para que o cantor reconsiderasse sua decisão, levando em consideração o 

sofrimento e danos psicológicos que havia causado a seu público, o que enquadra Zayn no 

caso de transgressão. 

A hashtag entrou para os Trending Topics mundiais, chamando a atenção da imprensa 

mundial. Na internet, vários ambientes repercutiram a mobilização, como o portal brasileiro 

R718 e o jornal britânico The Daily Telegraph19 que ao noticiar o fato, ainda alertou sobre os 

riscos da automutilação na adolescência e deixou números telefônicos de auxílio para 

atendimento. 

Nesta categoria, enquadram-se, ainda, homenagens ou mensagens inspiradoras. Por 

exemplo, quando os fãs brasileiros de Lady Gaga gravaram suas reações ao assistir à 

apresentação da diva pop no show do intervalo do Super Bowl. Um compilado de vídeos 

mostra fãs histéricos e muito extasiados a cada canção, expressões inexplicáveis com direito a 

coreografia e até caracterização. A homenagem inicialmente singela ganhou outras 

proporções, conforme descreve Faia (2017). “As cenas acabaram virando um vídeo que 

chegou até a cantora via a gravadora Universal Music, com direito a resposta carinhosa de 

Gaga” (FAIA, 2017). A artista nova-iorquina compartilhou o vídeo em suas redes sociais com 

direito a declaração aos fãs: “Little Monsters do Brasil, vocês fazem história! OBRIGADA! 

Até o Rock In Rio!”20.  

e) Experiência lunática: A relação fã/ídolo é marcada por admiração, afeto e extremo 

engajamento. Porém, em algum momento o fã pode extrapolar a barreira que os separa e levar 

o seu culto a níveis extremos, como a obsessão. Para Rojek (2008), muitas vezes o fã 
                                                           
16No original: “consumer may be more likely to engage with the brand by participating in online communities, blogging, and 

so forth”. 
17 Tradução: Corte-se por Zayn. 
18 Disponível em: <http://entretenimento.r7.com/pop/fas-de-one-direction-cortam-os-pulsos-e-usam-a-hashtag-cut4zayn-

para-zayn-malik-retornar-a-banda-25032015>. Acessado em: 12 mar. 2017. 
19 Disponível em: <http://www.telegraph.co.uk/women/womens-life/11496335/Zayn-Malik-leaves-One-Direction-Dark-

truth-about-the-Cut4Zayn-trend.html>. Acessado em: 12 mar. 2017. 
20Disponível em: <http://portalpopline.com.br/voces-fazem-historia-lady-gaga-manda-recado-aos-fas-brasileiros-apos-video-

de-reacao-ao-super-bowl/>. Acessado em: 12 mar. 2017. 
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“participa de relações imaginárias de intimidade com a celebridade. Em casos extremos, elas 

podem substituir relações reais de casamento, família e trabalho” (ROJEK, 2008, p. 57). Essas 

práticas são entendidas nessa categoria como a experiência dos lunáticos.   

Inevitavelmente, todo artista está sujeito a deparar-se com fãs que ultrapassam todos 

os limites de uma relação equilibrada. O grupo britânico One Direction já enfrentou algumas 

situações, nas quais suas fãs tiveram um comportamento preocupante e que iam além dos 

limites do bom senso.  Um deles deu-se em 2013, quando uma garota obcecada pela banda, 

em um impulso desesperado para obter uma mensagem via rede social Twitter, ameaçou 

quebrar o pescoço de seu cachorro, caso os integrantes não a respondessem. Como não houve 

nenhum posicionamento dos cantores, a adolescente divulgou uma foto em seu perfil onde 

segurava o animal, aparentemente morto21.  

O ato teve repúdio de outros fãs da boyband, que taxaram a garota de “psicopata” e foi 

em vão, pois os garotos nunca a responderam. Não é possível afirmar nem mesmo se o 

conteúdo chegou aos artistas, uma vez que nenhum deles se pronunciou sobre o ocorrido. 

f) Anti-fãs, trolls e haters: Muitos aficionados gastam horas em frente a uma tela votando na 

figura adorada ou pedindo, incessantemente, via WhatsApp ou ligação, o novo single do 

artista nas paradas de sucesso. Em contrapartida, há também uma antítese em relação aos 

níveis de fãs de Sandvoss (2013). Sanches (2015) distingue a tríade a partir das expressões: 

anti-fã, trolls e haters. Essas definições remetem a pessoas que dedicam seu tempo tanto 

quanto ou, por vezes, até mais que os fãs ao ídolo, porém, com um aspecto negativo. 

Para Sá (2016), a comunicação digital, “exacerbou o papel dos afetos na comunicação, 

transformando o par formado por fãs e haters nas figuras emblemáticas da atualidade” (SÁ, 

2016, p.3). Segundo a autora, desse modo, a disputa entre fãs e haters revela-se uma forma 

importante de apropriação, ampliação e problematização do conceito de resistência. 

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

frente ao artista como um fã ao defendê-lo (SANCHES, 2015, p.82). Para exemplificar, pode-

se citar um comentário postado no Instagram da cantora Anitta, no qual um usuário ofende a 

artista, e diz que a mesma “se acha” melhor do que todos pelo simples fato de ser famosa. Um 

outro comentário, na mesma publicação, compara Anitta com o cantor Michael Jackson 

devido as diversas mudanças estéticas feitas pela mesma. 

Já os trolls não fazem parte da rede de fãs e se classificam como usuários das mídias 

sociais que zombam do artista e seus fãs apenas para polemizar (SANCHES, 2015, p.82). Um 

                                                           
21Disponível em: <http://extra.globo.com/noticias/mundo/fa-da-banda-one-direction-afirma-ter-matado-cachorro-porque-

grupo-ignorou-mensagens-dela-9947020.html>. Acessado em: 16 maio 2017. 

https://www.sinonimos.com.br/antitese/
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exemplo de troll é o vlogueiro Felipe Neto, que ficou famoso em 2010, ao postar vídeos no 

YouTube que criticavam artistas e seus comportamentos, ofendendo muitas vezes, os fãs. Para 

ilustrar, pode-se citar o vídeo22 no qual Felipe critica o cantor Justin Bieber e suas atitudes, 

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

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

visualizações. 

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

fervorosamente ao artista, porém, para criticar negativamente e ridicularizar o artista e seu 

trabalho (SANCHES, 2015, p.82). Um exemplo de hater é a página do Facebook “Eu Odeio a 

Anitta23” que, com mais de 27 mil curtidas, critica a cantora, fazendo apropriação de fotos, 

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

aparência. Está é uma forma de resistência ao discurso de uma artista pop de expressividade 

internacional. 

 
Conclusão 

Neste artigo, buscou-se compreender como o advento das mídias digitais reconfigurou 

as experiências de fãs adolescentes de ídolos de expressividade internacional da música pop, 

intensificando a sensação de proximidade e intimidade entre as partes. O trabalho está 

inserido em uma pesquisa maior, ainda em andamento, sobre a relação entre fãs e ídolos da 

indústria fonográfica e partiu da necessidade de organizar em categorias as diversas 

experiências e práticas de consumo encontradas.  

Diante deste cenário convergente, a gestão de marca dos artistas da música 

inevitavelmente teve de ser alterada para atender da melhor forma as demandas de seu fiel 

público. Um comentário não respondido ou um fato sem esclarecimento satisfatório podem 

causar verdadeiros desastres na vida de um artista. O consumidor transformou-se em parte 

integrante da equipe do artista e, muitas vezes, uma peça-chave para o seu sucesso. Graças ao 

seu engajamento incondicional para consolidar e manter a carreira de seu objeto de culto, o fã 

é capaz de produzir conteúdos próprios a partir do material do artista, ou ainda, defendê-lo 

frente aos haters e escândalos.  

O fã já não é apenas mais um corpo na multidão. Ele é tão importante que o artista 

precisa mantê-lo por perto e as mídias sociais são uma forma eficaz de fazê-lo. Seria inviável 

responder ou enviar uma palavra de carinho para cada fã de maneira individual, ainda mais de 

                                                           
22 Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=hDpaU2u2zGg>. Acessado em: 22 abr. 2017. 
23Página disponível em: <https://www.facebook.com/EuOdeioAAnitta/>. Acessado em: 22 abr. 2017. 
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forma instantânea. Porém, o ambiente digital permite que cada dia mais fãs recebam este 

afeto, ainda que mediado por uma tela.  

Por meio de uma criteriosa seleção, o artigo propôs uma metodologia de estudo que, 

nesta pesquisa, foi aplicada aos fãs adolescentes de ídolos de música pop de expressividade 

internacional. Porém, o modelo revela-se como uma contribuição para outros pesquisadores 

que queiram se engendrar ao universo dos fãs e suas experiências de consumo. 

Concluímos que as novas mídias têm o papel de fortalecer e agraciar novas 

experiências a um público fiel e sedento por novidades. Por meio delas, há possibilidades de 

contato que antes eram difíceis ou mesmo inexistentes. Essas experiências concedem não só o 

poder das novas mídias na relação ídolo/fã, como o empoderamento que agora está intrínseco 

ao consumidor. O sentimento de proximidade com o artista confere satisfação, pois o fã sente 

que seu papel está sendo devidamente reconhecido e, assim, continua exercendo-o, de forma 

cada vez mais intensa. 

Por fim, as categorias propostas reforçaram o entendimento de que o poder da música 

é forte e o amor dos fãs pelo ídolo ainda mais. Inclusive, ultrapassando por vezes os limites 

do que é considerável um relacionamento saudável. Ainda, a partir dos exemplos 

apresentados, retirados de fãs e artistas pop de diferentes origens, constatou-se que o 

demasiado engajamento por parte dos fãs não se dá para um ídolo específico: cada rede de fãs 

trabalha incessantemente para que seu artista favorito configure entre os maiores do planeta. 
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