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Resumo 

 

Com as novas mídias, as dinâmicas sociais tomam novos contornos e, 

consequentemente, mudou-se sistematicamente a prática publicitária. Com mais 

ferramentas à disposição, podemos perceber que existem alguns fenômenos sociais que 

aconteceram por conta da possibilidade da interação que nos foi conferida a partir do 

acesso à internet. As fandoms se consolidaram como fortes propagadores de ideias, 

assim como um movimento que mistura ansiedade e expectativa entre membros dessas 

comunidades. Esse fenômeno é entendido como hype. 
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1. Introdução 

 As redes sociais digitais ampliaram as possibilidades de comunidades que se 

agrupam em torno de um interesse comum. Isso acontece, principalmente, por conta da 

queda da barreira física da distância, o que propiciou a troca de informações por pessoas 

que partilham tais interesses pela internet, quase instantaneamente. Hoje, uma pessoa 

que está no Brasil compartilha opiniões sobre um objeto de admiração com outro 

indivíduo, que pode estar em qualquer outro lugar do mundo. O mais impressionante, no 

entanto, são as fandoms que se reúnem e interagem sobre algo que ainda nem 

aconteceu, criando expectativas, gerando ansiedade e causando desconforto nos 

integrantes. Dá-se o nome de hype a esse fenômeno. Para estudar isso, teremos como 

base o filme em live action de A Bela e a Fera (Beauty and the Beast, no original), que 

foi lançado no dia 17 de março de 2017, por ter muitas propriedades interessantes a 

serem consideradas, principalmente no que diz respeito à possibilidade da publicidade 
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que fenômenos similares a esse trazem. O objetivo deste artigo é entender as primeiras 

causas do hype e os efeitos dele nas fandoms. 

 

 2. Compreendendo o hype 

 O hype é um termo relativamente novo, pelo menos em sua definição. A internet 

não oferece uma delimitação competente desse termo que, nos últimos tempos, tem se 

tornado mais presente no nosso vocabulário cotidiano. Ouvimos sobre os filmes 

“hypados”, ouvimos sobre os jogos que não foram lançados, mas que estão com o 

“hype” alto e até ouvimos sobre pessoas que estão muito “hypadas” na mídia. Mas 

afinal, o que é hype?  

 As raízes da palavra hype estão ligadas a palavra hyperbole, correspondente da 

língua inglesa à palavra hipérbole, no português. Segundo o dicionário Michaelis 

(2017), temos uma definição que nos cabe para esse estudo: “Figura que consiste no 

exagero de uma expressão ou ideia, quer no sentido positivo, quer no negativo, com o 

objetivo de produzir maior impressão; auxese, exageração. Por exemplo: ‘Morrer de 

rir’, ‘Falar um milhão de vezes’”. Podemos dizer que hipérbole, então, é um exagero da 

realidade que é utilizado para dar ênfase à determinada ideia.  

 Podemos puxar um pouco da definição acima para entendermos o hype, já que 

este é um fenômeno que tem como base o exagero de uma ideia ou de um produto. 

Entretanto, temos uma diferença crucial: quando estamos falando da hipérbole, esse 

exagero é óbvio e entendido simplesmente como uma maneira de ser enfático no que se 

diz. Usando o exemplo que o próprio dicionário nos dá, podemos automaticamente 

entender que, quando alguém fala que “morreu de rir”, ninguém morreu literalmente, 

mas teve um acesso prolongado de riso. Quando falamos sobre o hype, estamos lidando 

com algo um pouco mais complexo. 

 Colocando o exemplo prático do live action de A Bela e a Fera, o hype se 

iniciou quando foi divulgado pela Disney que seria feito um reboot da animação de 

1991. Obviamente que, nesse contexto, não podemos dizer que existia uma 

compreensão profunda e completa do objeto que estava entrando no processo do hype. 

Suposições começaram a ser feitas e um clima de expectativa tornou-se evidente. O 

sentimento de “mal posso esperar para ver” já estava instituído e se tornou independente 

do entendimento de que, muitas vezes, a publicidade usa artifícios exagerados para criar 

interesse em determinado objeto. Esses artifícios, no entanto, podem significar tanto o 
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sucesso do hype, quanto a sua morte. Se a expectativa fica muito alta, ela se torna 

inalcançável e uma expectativa frustrada causa prontamente uma perda de interesse. 

Kotler e Armstrong (1999, p. 06) dizem que “as empresas inteligentes têm como meta 

encantar os clientes, prometendo somente o que podem oferecer e depois oferecendo 

mais do que prometeram”. Trazendo essa definição dada por Kotler e Armstrong, 

podemos dizer que o hype bem feito deixa as expectativas alinhadas com o que se pode 

oferecer, criando um movimento progressivo de criar interesse sobre o objeto 

explorado.  

 Para que esse fenômeno realmente aconteça, ele precisa se pautar em algum 

assunto que está em alta no momento, reunindo pessoas que participam do entusiasmo, 

excitação e, principalmente, têm vontade de se sentir parte integrante do contexto. Esse 

sentimento de “querer pertencer” se relaciona diretamente com o impacto que o hype 

causa nos círculos de convivência. Colocando de uma maneira bem simples, se algum 

tema está em alta e as pessoas com quem convivemos falam sobre ele, é muito natural 

que se queira entender mais sobre o assunto para não se sentir excluído ou à parte de 

algo. E, muitas vezes sem perceber, já estamos envolvidos no universo do hype, embora 

não possamos descartar que, quanto mais interessante o objeto, maiores são as chances 

do hype dar certo e agregar cada vez mais indivíduos à comunidade.  

 Parece possível segmentar esse movimento em dois aspectos: o do marketing, 

que impulsiona e cria interesse por uma ideia, seja ela puramente ideológica ou atrelada 

a um produto, através do exagero, e o da comunidade que se identifica com o produto 

apresentado e começa a conjecturar sobre o objeto através do marketing. Quando 

consideramos o live action de A Bela e a Fera, temos ainda um fator importante a ser 

considerado: ele foi anunciado quase um ano antes do seu lançamento oficial para o 

público. Isso possibilitou uma constatação curiosa: ao invés da fandom diminuir com o 

tempo por conta da perda de interesse, existiu um aumento das interações das pessoas 

que participam do movimento e do número de indivíduos envolvidos. Utilizando como 

amostra uma comunidade do Facebook chamada “Beauty and The Beast”, que é uma 

fanbase oficial e já consolidada mesmo antes do live action, percebemos que a primeira 

postagem feita sobre o reboot da animação, em 02 de novembro de 2016, teve 93 mil 

curtidas e 2,9 mil comentários, contra 6,2 mil curtidas e 55 comentários na postagem 

anterior. Nessa primeira análise, já podemos perceber que o anúncio que o filme seria 

produzido, impulsionou o número de interações da página, gerando um aumento 
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extravagante de aproximadamente 1500% no número de reações. O aumento neste caso 

já foi muito expressivo, porém não estagnou. Se observarmos o post de 22 de fevereiro 

de 2017, que se refere a um vídeo de 46 segundos, temos 127 mil curtidas e 19,7 mil 

comentários. Percebe-se então que, quanto mais próximo do lançamento, mais interação 

sobre o objeto existe, o que aponta o hype como um movimento ascendente. 

 Pautando-nos em todas essas premissas, podemos definir o hype, então, como 

sendo um movimento ascendente que existe no coletivo, que tende a criar uma taxa de 

ansiedade e expectativa sobre um objeto e é fomentado através de campanhas 

estruturadas pelo marketing, baseadas em planos de divulgação, que consistem em 

exagerar, impressionar e provocar os indivíduos que são participantes no movimento. 

  

 3. O poder das fandoms 

 A fandom advém de um conceito mais amplo: o de comunidades digitais. Como 

já dito no início deste estudo, temos um fenômeno interessante, que é o das 

comunidades que antes interagiam apenas no mundo físico conquistarem um espaço no 

mundo virtual. Essa movimentação potencializou a interação possível entre indivíduos, 

que não estão mais limitados a interações presenciais, ou dependem de uma resposta 

que não é instantânea (por meio de carta, por exemplo) de alguma outra pessoa que 

partilhe de algum interesse comum, mas que mora do lado oposto do globo. 

 O conceito de aldeia global proposto por Herbert Marshall McLuhan (1972), é 

interessante para esse contexto. Resumidamente, a teoria de McLuhan diz que as novas 

tecnologias tendem a encurtar os espaços físicos, fazendo com que o mundo seja 

reduzido a uma aldeia, onde as interações humanas são muito mais próximas.  

 Podemos dizer que as fandoms são o resultado desse desenvolvimento 

tecnológico, que possibilitou agrupamento de fãs por todo o mundo, sem a preocupação 

das limitações físicas. Vamos usar um exemplo prático: a comunidade “Beauty and The 

Beast”, no Facebook, possuiu quase 13 milhões de pessoas participantes. É possível 

imaginar um agrupamento de 13 milhões de pessoas dividindo um único e mesmo 

interesse? É um número gigantesco, e não é qualquer lugar que suportaria essa 

quantidade de público. Fora a limitação de espaço, ainda há a limitação de distância. As 

13 milhões de pessoas que participam da comunidade estão espalhadas pelo mundo 

todo. 
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 Mas, para definirmos fandom precisamos recorrer à palavra da qual ela se 

deriva. Se pegarmos as raízes da palavra fandom, iremos chegar à palavra em inglês 

fanaticism, correspondente de fanatismo, na língua portuguesa. Uma das definições do 

dicionário Michaelis (2017) nos cabe a esse estudo: “Dedicação excessiva a algo ou a 

alguém; paixão”. Se transportarmos essa definição para o conceito de fandom, podemos 

dizer que ela é composta por indivíduos que são extremamente dedicados e apaixonados 

pelo objeto que foi o motivador do agrupamento. 

 Em seu livro “A Cultura da Convergência” (2009, p. 235), Henry Jenkins 

disserta sobre vários aspectos interessantes presentes nas comunidades digitais. Ele diz 

que “os consumidores estão utilizando novas tecnologias midiáticas para se envolverem 

com o conteúdo dos velhos meios de comunicação, encarando a Internet como um 

veículo para ações coletivas – solução de problemas, deliberação pública e criatividade 

alternativa”. Essa perspectiva de que, cada vez mais, a internet está sendo utilizada 

como um meio de comunicação potencializador de ações coletivas, aponta para um 

movimento cada vez mais intenso de virtualização das relações. Como já dito, um 

grande número de pessoas (vide 13 milhões de fãs interagindo na comunidade de 

facebook de A Bela e a Fera) estão utilizando o meio digital para interagir sobre algum 

objeto de interesse. E um aspecto interessante deste movimento é que a fandom não se 

porta somente como agente passivo que recebe informações dos meios de divulgação 

oficial, porém é capaz de produzir material para a própria comunidade. E esse 

movimento se dá não como uma obrigação, mas como um prazer. Essa afirmação 

também é corroborada por Jenkins (2009, p. 242), quando ele diz que: “Essas histórias 

são fruto do amor; elas operam numa economia de doação e são oferecidas 

gratuitamente a outros fãs que compartilham da mesma paixão pelos personagens”.  

 Usando novamente o exemplo da comunidade “Beauty and The Beast” do 

Facebook, temos os fãs que estão presentes na página mesmo antes do anúncio da 

produção do filme em live action por possuírem um interesse primário: a história da 

Bela e da Fera, que foi lançada em animação pela Disney em 1991. Os motivos para 

isso acontecer podem ser vários: desde laços afetivos com uma animação que fez parte 

da infância, até as interpretações pessoais sobre o relacionamento das personagens 

refletidos em atitudes que podem ser, de maneira pouco verossímil, transportadas para o 

mundo concreto, como o ideal de amor que é apresentado na trama. Essa fandom 
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original pode ser entendida como o primórdio do hype. São os primeiros que são 

atingidos e dos quais se espera a primeira reação, pois é composta de indivíduos 

realmente apaixonados pela trama e que discutem e compartilham “fan made arts” (artes 

feitas por fãs), informações, histórias e impressões sobre o objeto, que antes do anúncio 

da produção do filme em live action, apontavam para a animação de 1991. 

 Após um primeiro impacto, temos o marketing, que usará a mídia como um 

meio de divulgação dos teasers (ferramenta que tem o objetivo de provocar o receptor, 

estimulando sua curiosidade; do inglês tease: provocar), notícias e publicações sobre o 

objeto, e a fandom já existente, que age como um disseminador poderoso do objeto ou 

ideologia, contagiando e viralizando imagens, notícias e expectativas. Nesse contexto é 

que as comunidades digitais começam a crescer, agregando muitos indivíduos que 

acabam se aproximando do movimento como curiosos, mas que no fim das contas 

acabam se envolvendo nas expectativas e no clima de ansiedade que é criado, apesar de 

não possuírem a característica de fãs propriamente dita. Diante disso, podemos dizer 

que nem todas as pessoas que estão participando da comunidade são realmente 

integrantes da fandom e, apesar disso, elas participam da mesma comunidade e acabam 

agindo como propagadores. 

 Neste ponto cabe uma observação importante: quando o hype acontece, uma 

superinflação da comunidade pode ser notada. Por conta do entusiasmo da fandom 

original em compartilhar informações sobre o objeto de admiração, o número de 

pessoas comentado e reagindo ao assunto aumenta de uma maneira incrível (vide 

aumento de 1500% no número de interações no post do Facebook). Entretanto, isso não 

quer dizer que as pessoas que foram agregadas à comunidade da fandom original neste 

processo descrito partilhem do mesmo tipo de afeição ou paixão dos fãs. 

 A principal “arma” do hype, então, não é exatamente os teasers, as imagens e 

notícias lançadas sobre o tema, mas sim, uma comunidade totalmente engajada em 

compartilhar informações sobre o objeto. Isso é evidenciado principalmente pelo fato de 

uma vez criado o fenômeno, ele sair do controle de quem decidiu criá-lo. A grande 

força motriz se torna os comentários, curtidas e suposições dos indivíduos que estão 

inseridos no hype, haja vista opiniões e expectativas que podem dividir-se entre 

positivas e negativas.  

 Principalmente na fandom original, as expectativas negativas são mais altas. 

Utilizando os comentários da página “Beauty and the Beast” do Facebook, percebe-se 
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que a maioria dos comentários negativos vem dos fãs originais, que conhecem o objeto 

em um nível que os indivíduos agregados não conseguem contemplar. Isso se deve ao 

apego a detalhes que são extremamente preciosos sentimentalmente para a fandom 

original. No comentário da fã Kerry Huband do post em formato de vídeo do dia 17 de 

fevereiro, com foco em uma entrevista do elenco, diz que: “Eu estava muito ansiosa 

para assistir a esse filme, mas para mim Emma Watson arruinou-o totalmente… no 

trailer ela não retrata a Bela do filme original. Ela parece muito rabugenta e simplória 

para ser Bela. Elenco mal escolhido, na minha opinião” (IMAGEM 01). O sentimento 

desta fã reflete a opinião de muitos outros, que sustentam a ideia de que detalhes como 

o tom de voz, sotaque e até tamanho dos olhos deveriam lembrar de maneira mais 

convincente a personagem original da animação. 

 

 
Imagem 01 – print do comentário de um fã. 

 

 Apesar das críticas incisivas por parte da fandom original, o marketing continua 

em um movimento crescente de hiperexposição do objeto, se apropriando do seu poder 

mercadológico mesmo após o lançamento do filme, até porque a atmosfera do hype 

demora a se dissipar. Existem diversos produtos que foram lançados mesmo após o live 

action ter saído de cartaz. Foram aproveitadas datas comemorativas, jogos, presentes, 

vestimentas e outros acessórios mais que remetiam à atmosfera do filme. 
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Imagem 02 – Produtos relacionados ao live action, com lançamento posterior à première do filme. 

 

 Algo interessante a ser entendido nesse contexto é que a junção de uma fandom 

original com os fãs agregados pelo processo do hype criaram um público disposto a 

consumir produtos relacionados ao objeto de interesse (IMAGENS 02 e 03). 

 

Imagem 03 – Produto relacionado ao filme, este seria um possível presente para o dia das mães. 

 

 4. Origens do conto A Bela e a Fera e o feminismo 

 Quando falamos sobre o filme A Bela e a Fera, várias questões precisam ser 

levadas em consideração. Esse conto de fadas adaptado por Walt Disney, tem quase 3 

séculos de idade.  Para maior exatidão, são 277 anos de existência, repletos de 
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adaptações e recriações. E isso se deve a alguns aspectos especiais que estão presentes 

neste conto de fadas específico. 

 Este foi um dos únicos contos de fadas que se popularizou no mundo e foi 

escrito por uma mulher. Isso é impressionante por conta do contexto histórico no qual 

ele foi escrito. Em um mundo extremamente machista e onde as mulheres estavam 

vulneráveis a estupros, objetificação e eram condenadas à eterna submissão – não que o 

mesmo não ocorra hoje, entretanto, deixa de ser uma cultura estabelecida como era na 

época e passa a ser um preconceito combatido –, Jeane-Marie LePrince de Beaumont 

escreveu um conto de fadas muito discrepante dos padrões da época. A Bela e a Fera 

sempre foi um conto a frente de seu tempo, querendo mostrar para as moças que a 

verdadeira beleza vem de dentro. 

A autora, Jeane-Marie Le Prince de Beaumont, é racional – e sábia – em seu 

conselho. Os casamentos de antigamente passavam longe de ser de “contos 

de fadas”. Em uma época em que os matrimônios eram acompanhados de 
imensos temores e expectativas irreais, recomendar às leitoras um marido 

banal e bondoso no lugar de um príncipe encantado era um ato razoável. 

Moderno, até. E que fazia um baita sentido. (HUECK, 2016, p. 158). 

 

 Desde sua origem, então, ele já demonstrava valores diferentes de sua época. 

Também é importante falar que a adaptação extremamente bem executada por Walt 

Disney, teve pouquíssimas alterações feitas na história original, um marco muito 

interessante na história dos contos de fadas. Quando observamos as origens de contos de 

fadas como Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Bela Adormecida, entre outros, 

podemos ficar assustados com o nível de necrofilia, pedofilia, canibalismo, incesto e 

muitos outros assuntos mórbidos e desagradáveis presentes nestas histórias, 

principalmente quando estamos tratando de um gênero que é ligado comumente ao 

público infantil. Graças ao trabalho e a roupagem totalmente nova dada pela Disney, 

hoje temos essas histórias contidas e declamadas por pessoas de todas as idades em 

qualquer parte do mundo. Contos com fundos machistas e extremamente violentos 

foram coloridos e animados em tons pastéis e mostravam os famosos “Finais Felizes”, 

que todos estão acostumados ao assistir qualquer animação da Disney. 

 Entretanto, Walt Disney cometeu alguns erros graves na releitura dos contos de 

fadas, considerando as discussões feministas contemporâneas. A Disney instituiu a ideia 

de donzelas indefesas que precisam de uma figura masculina para servir como escudo e 

meio de salvação, tendo seu ser uma eterna dona de casa. Meninas inocentes de todo o 
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mundo começaram a se projetar na imagem de princesa, esperando o príncipe encantado 

e muitas vezes se frustrando nessa espera. 

Em um mundo onde as mulheres são constantemente expostas a imagens de 
um ideal de beleza a seguir, as princesas são o primeiro exemplo que meninas 

querem imitar – e logo de cara é um ideal impossível, com suas cinturas 

extremamente finas e cabelos impecáveis. As princesas, especialmente dos 

filmes da Disney, foram analisadas e condenadas por diversos autores como 

péssimos exemplos, personagens que convencem meninas a acreditar que 

precisam ser lindas para que as histórias aconteçam a elas, para que seu 

príncipe encantado chegue para resgatá-las. (BREDER, 2015, p. 04) 

 

 Todos esses aspectos abordados pelos filmes de princesa Disney, é que tornam A 

Bela e a Fera uma animação especial. Nela temos Bela, que é uma menina dada à 

leitura, que recusa qualquer tipo de homem, por mais bonito que ele seja. Ela era olhada 

com desconfiança por todas as pessoas no vilarejo em que vivia e, apesar de toda a 

pressão social, Bela era livre e independente. Os padrões sociais impostos não a 

alcançavam. No século XX esse tipo de pensamento ainda não era tão tradicional. O que 

mais é impressionante, no entanto, é que do ponto de vista do enredo da animação, 

quem acaba salvando o príncipe que estava na pele de um monstro, é exatamente a 

coragem, doçura e força de Bela. O protagonismo é totalmente da princesa do vestido 

amarelo. 

 Por isso, para a criação do hype do filme em live action de A Bela e a Fera, o 

feminismo teve um papel importante. Nos últimos tempos, os movimentos feministas 

que lutam pela equidade dos gêneros, vêm crescendo e alcançando um impacto social 

gigantesco.  

 As manifestações feministas acontecidas nos anos 60 começaram um processo 

mais intensivo de luta pelos direitos das mulheres. Contudo, somente no final do século 

XX e início do século XXI é o que o movimento realmente se popularizou e começou a 

ser mais efetivo. Suas demandas se tornaram mais incisivas e a luta começou a ganhar 

as ruas. Movimentos como Riot Grrrl
4
 que foram iniciados nos anos 90, popularizaram 

a ideologia feminista. 

 Trazendo isso para o contexto do hype que existiu em relação ao filme em live 

action, temos algumas perspectivas interessantes para observar. Com a popularização 

dos movimentos e ideologias feministas, as mulheres ficaram muito mais críticas em 

                                                
4 Movimento feminista que aconteceu no mundo do Rock, onde existiam pensamentos machistas 

relacionados às habilidades das mulheres de manipularem instrumentos que eram tidos como 

genuinamente masculinos. Foi nesse contexto que as mulheres saíram dos bastidores e tomaram a 

guitarra, o baixo e a bateria das mãos dos homens e mostraram que as mulheres tocavam rock tão bem 

quanto os homens. Bandas como Bikini Kill e BratMobile surgiram inspiradas por esse movimento. 
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relação à representação da imagem da mulher nas produções audiovisuais. Por conta 

disso, colocaram uma das atrizes que estão na mídia e que são declaradamente 

feministas para interpretar o papel principal do filme: Emma Watson. Em entrevista ao 

Globo (2017), Emma diz que: “A intenção era, sim, fazer algo como uma princesa 

feminista. No DNA dela está a representação de uma versão muito mais ampla da ideia 

de nobreza, e foi isso que me guiou nessa nova encarnação da personagem que eu 

venero”.  

 Olhando por essa ótica, a construção do filme já foi feita para criar o menor nível 

de rejeição possível. O todo estava em convergência para ser um filme, que no fim das 

contas, não encantaria somente em um aspecto, mas pelo conjunto da obra. Isso pode 

ser notado pelas pequenas modificações que foram feitas no enredo, como por exemplo, 

a homossexualidade melhor evidenciada na personagem LeFou e algumas cenas de 

choro de Bela trocadas por cenas de rebeldia (como durante a primeira briga dela com a 

Fera, onde, na animação original, a personagem se tranca no quarto para chorar e que no 

live action foi trocada por uma cena dela tentando fugir pela janela), demonstram que a 

ideia geral era modernizar ainda mais o conto. 

 Mesmo com a desaprovação de uma parte considerável da fandom original, 

Emma Watson foi um chamariz muito interessante para as causas que ela representa. Os 

discursos que protegem as minorias, também foram muito importantes para que a 

adesão do público fosse alta. Pegando ainda o exemplo de LeFou, a polêmica causada 

pelo fato da sexualidade da personagem, despertou ainda mais a empatia do público. 

  

 5. Rosas, bilheteria e o hype 

 A Bela e a Fera é um exemplo claro de quando o hype dá certo. A arrecadação 

do filme ultrapassou 1 bilhão de dólares na bilheteria internacional. Com essa marca, foi 

considerado o filme musical em live action com maior lucro na história. Considerando 

todas as assertivas feitas no estudo que foi desenvolvido, podemos creditar isso aos 

fatores aqui expostos. 

 É interessante observar também, a maneira como todo o processo foi 

desenvolvido. Ao analisar as ferramentas que foram utilizadas, os meios de 

comunicação que foram priorizados e o envolvimento resultante do público, podemos 

observar a crescente do hype. Também é interessante a maneira como a divulgação foi 
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estruturada, aumentando gradativamente o peso da comunicação veiculada e, 

consequentemente, seu risco. 

 No início eram divulgadas notícias que anunciavam que seria realizado um filme 

em live action da animação original de 1991. O apoio visual era parco, sem muitas 

imagens e com poucas informações, gerando especulações que eram maiores do que 

qualquer vestígio de certeza que poderia existir. Esse, como sabemos, era o início do 

hype. Alimentando essas especulações cada vez mais, os estrategistas de campanha 

colocaram a ansiedade por novas informações em alta e, principalmente a fandom 

original, começou a espalhar que o filme seria produzido para o próximo ano. 

 Após a fase de anúncio da produção, temos o início da divulgação das imagens e 

do elenco que irá compor o filme. As imagens têm o poder de transformar a expectativa 

dos fãs em pura ansiedade, já que nos permite observar um recorte de algo, mas não nos 

dá mobilidade suficiente para vislumbrar o restante. Neste ponto, o hype tem uma 

possibilidade de deixar de agir a favor e passar a agir contra. Se as montagens 

fotográficas não corresponderem em nenhum aspecto às expectativas das pessoas, que 

estavam sofrendo com a ansiedade, muito provavelmente a hipervalorização dos 

atributos ruins começará a acontecer, já que o hype não serve somente como exagero 

das características positivas, mas também das negativas. Por isso o tempo da ação tem 

que ser preciso ao criar e alimentar expectativas positivas, porém com cuidado para não 

as frustrar em nenhum sentido. 

 O ponto crucial da campanha do filme em live action de Bela e a Fera, foi o 

lançamento dos vídeo-teasers. O universo do hype criado ao redor do filme foi 

totalmente modificado com o lançamento desses teasers em formato de vídeo, onde 

opiniões como a de Huband foram muito mais incisivas em relação à atriz Emma 

Watson. O motivo principal é o grande poder do audiovisual de levar o espectador a 

uma aproximação diferente que as imagens estáticas permitem. Por meio do som e do 

movimento, a comunidade pode observar muito mais que apenas a aparência, mas 

também o tom de voz, o movimento das personagens e a cadência da história contada. É 

muito natural que algumas pessoas se sintam decepcionadas, porém, caso esses vídeos 

sejam mal produzidos, mostrem muito mais do que deveriam, ou muito menos do que 

poderiam, o efeito pode ser catastrófico para a campanha, tendo uma queda vertiginosa 

na taxa de adesão. 
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 Por último, mas não menos importante, alguns aspectos do filme que podem ao 

mesmo tempo causar um crescimento vertiginoso na fandom, como quebrar todas as 

expectativas criadas ao redor do filme. Esses detalhes podem ser revelados como caráter 

estratégico da empresa, ou simplesmente por uma fala mal projetada ou informação 

vazada por alguém envolvido na produção do filme. O exemplo disso no live action de 

A Bela e a Fera foi a notícia da sexualidade de Le Fou. Para algumas pessoas que 

estavam participando do movimento, a notícia foi fantástica. Entretanto, uma parte 

seleta da comunidade se frustrou, por conta de seus ideais, sejam eles motivados pela 

religião ou não, de restringir a homossexualidade, principalmente em um filme com um 

público infantil muito elevado. 

 Para demonstrar de maneira mais efetiva os pontos acima citados, podemos 

pegar o exemplo à parte de um filme chamado “Quatro Vidas de Um Cachorro” (A 

Dog’s Purpose, 2017). Algum tempo antes da estreia, um vídeo disponibilizado pela 

TMZ mostrava maus-tratos aos animais que foram utilizados nas gravações. Isso 

destruiu todo o hype que envolvia a comunidade de amantes de animais e causou, 

inclusive, um boicote por parte de ONGs protetoras dos animais. 

 O hype infere risco e precisa de cuidado, assim como uma rosa em uma cúpula 

de vidro no alto de uma torre. Qualquer movimento brusco ou elemento não planejado 

interferindo com o objeto pode significar o fim. Ou um recomeço, como em A Bela e a 

Fera. 

 

 6. Considerações finais 

 A palavra hype está sendo muito utilizada. As pessoas falam sobre o hype e, 

mesmo que não o conheçam ou o entendam, elas participam desse movimento. Com o 

advento das mídias sociais, a capacidade de viralizar, espalhar e difundir informações se 

tornou muito mais amplo e factível. Não usamos mais panfletos físicos, pois a 

“panfletagem digital” acontece todos os dias em nossos feeds de notícias, timelines e 

páginas que frequentamos. 

 A era digital nos trouxe uma capacidade muito grande de nos comunicarmos, 

seja um para um ou muitos para muitos. O hype, as fandoms e todas as ações e 

estratégias que podem ser (e muito provavelmente serão) desenvolvidas com base nas 

novas tecnologias, configuram uma nova maneira de pensar da sociedade. Estamos 
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entrando em um contexto onde a interação, como previsto por McLuhan, está cada vez 

mais global. As pessoas estão se conectando através da internet. 

 Em razão dessas possibilidades, encontramos vários agrupamentos de pessoas 

pela internet. O mais interessante disso tudo é que, ainda, conseguimos participar de 

vários agrupamentos ao mesmo tempo. Cada vez mais, estamos entrando em um 

contexto onde o espaço físico se torna cada vez mais apertado, pois na internet 

conseguimos estar em muitos lugares ao mesmo tempo. 

 Inclusive em uma torre encantada de um castelo amaldiçoado, onde vive uma 

Fera terrível que espera ser resgatada por uma Bela camponesa. E é do mundo da 

fantasia e das especulações que fazemos o hype acontecer.  
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