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Resumo 

 

Este trabalho propõe debater o conceito de fã dentro da música pop e pensa-lo como 

sujeito nômade atuante num maquinário de guerra através de suas ações subversivas de 

consumo. Recorro a Jeder Janotti Jr. (2016) quando este propõe retomar o conceito de 

pop através da noção de maquinário, originalmente descrita por Deleuze e Guattari 

(1997). Para tanto, debato o conceito de “cultura de fã” proposto por John Fiske (1992), 

além do termo “fã típico” proposto por Henry Jenkins (1992, 2008), desta vez revigorados 

pela ideia de máquina de guerra e nomadismo através de um devir-diva operado pelos fãs 

na fruição deste gênero musical. Performatizações do fandom da artista pop Britney 

Spears servem de ilustração para o debate teórico. 

 

Palavras-chave: Fandom; consumo; devir; performance; experiência estética. 

 

Há uma percepção dentro dos Estudos de Fãs de um tipo específico de 

engajamento do fã, o subversivo, que norteia parte da pesquisa na área desde o fim dos 

anos 1980 e começo da década de 1990. A subversão enquanto elemento definidor do fã 

é tida, a partir de então, como um limiar entre o indivíduo fã e o consumidor comum – 

“apreciadores”, como chamam Tulloch & Jenkins (1995) –, fazendo com que o nível e o 

tipo de engajamento do fã com o produto definam o que se entende como “fã”.  

Três décadas após a concepção de uma “cultura do fã” a partir desta 

especificidade, está claro que esta é apenas uma das múltiplas visualizações possíveis do 

comportamento de consumidores. Nela, a subversão de conteúdo e/ou a subversão de 

modos de circulação de produtos parecem ter uma função ainda latente, reivindicada aqui 

como grau zero do termo “cultura do fã”, como proposto por John Fiske em “The Cultural 

Economy of Fandom” de 1992. 

Pensar a fruição da música pop implica em concordar que há várias formas 

possíveis de ouvir música, mas que diante de um gênero tão vinculado à noção de culto 

de celebridades, requer entender que as performances de consumo de fãs deste gênero 

passam por diversas esferas e nem todas elas são políticas ou reivindicam uma subversão. 

                                                 
1 Trabalho submetido e apresentado no GP Comunicação, Música e Entretenimento, pertencente ao DT 6 

– INTERFACES COMUNICACIONAIS, ambos componentes do 40º Congresso Brasileiro de Ciências 

da Comunicação da Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. 
2 Doutorando do Programa de Pós-graduação em Comunicação da UFPE. Orientador da Pesquisa: Prof. 

Dr. Thiago Soares. Aluno bolsista Capes. Contato: alanmangabeira@gmail.com 
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No entanto, há uma parcela de fãs que ao demonstrar afeto pelo ídolo através de um 

consumo baseado na apropriação, tenta propor novas trajetórias comerciais através dos 

fanworks (trabalhos de fã).  

A apropriação, por parte do fã que produz sentido através do produto original, seja 

resignificando a narrativa ou suas instâncias de circulação e venda, poderia, questiono, 

ser entendida como uma forma de subversão? Proponho pensar que a subversão possa ser 

um dos primeiros indícios para pontuar uma experiência estética do fandom, uma 

experiência composta pela enunciação do fã ao se mostrar fã, ao performatizar o seu gosto 

musical, ideia próxima à noção de performatividade da música, proposta por Antoine 

Hennion (2007) ao discutir formas de escutas e sociabilidades do gosto.  

Pontualmente aqui, transito por algumas formas de consumir Britney Spears 

especificamente por se tratar de uma artista que não se considera cantora, e sim 

“performer” ou “artista de estúdio”3, por não cantar ao vivo, e por me considerar um fã 

declarado da mesma, a que acompanho deste seu surgimento como ato solo em 1998, e 

por assim ter observado algumas performances de gosto peculiares ao seu fandom. São 

elas: a) “Loving Britney: A Britney Spears Lesbian Fanfic”4, fanfic que discute gênero a 

partir de Britney Spears e que conta com aproximadamente 17.000 mil leitores online; b) 

fã vietnamita de Britney Spears, que produz e vende itens não-oficias da performer5 c) 

Peo Carneiro, fã recifense de Britney que raspou a cabeça quando passou no vestibular6 

em homenagem à artista e que a usa para discutir gênero no documentário “Bichas” de 

2016;  d)  O fã Austin, norte-americano que cria petições pedindo mudanças no trabalho 

estético de Britney.  

 Em “Além do rock: a música pop como uma máquina de agenciamentos afetivos”, 

Jeder Janotti Jr. (2016) propõe pensarmos a música pop como uma máquina de guerra. 

Afiliando-se a Deleuze e Guattari através da obra “Mil Platôs”, da década de 1980, Janotti 

Jr. afirma que: 

 

                                                 
3 Informação contida no tour book (livro do show) “Piece of Me”, lançado em 2013 pela artista, sem 

editora e sem página. Vendido durante as performances.  
4 A íntegra do objeto está disponível em <https://www.wattpad.com/story/6279061-loving-britney-a-

britney-spears-lesbian-fanfic> 
5 Os discos são produzidos em casa com qualidade de fábrica, tendo vendido aproximadamente 200 itens, 

entre CDs e DVDs, só nos primeiros quinze dias de fevereiro de 2017, com cada item custando em média 

entre 35 e 65 dólares na loja online que já existe há mais de um ano clandestinamente; 
6 A íntegra do texto está disponível em <http://f5.folha.uol.com.br/voceviu/2017/02/jovem-recria-fotos-

polemicas-de-britney-spears-apos-ser-aprovado-no-vestibular.shtml> 
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Para além de quaisquer binarismos, que ora supervalorizam os acionamentos 

do pop como modos de transitar de modo fluido pela cultura contemporânea, 

ora desvalorizam sua potência enxergando somente os traços fugidios e 

efêmeros, pensa-se pop como uma máquina de guerra. (JANOTTI JR. 2016, p. 

109). 

 

 

A máquina de guerra, originalmente para Deleuze e Guattari (1997), representa 

um maquinário em oposição ao Estado. Ela propõe uma noção de margem e de centro, de 

velocidade em oposição a lentidão, ao passo que fala exatamente sobre a criação de 

percursos, abertura de caminho onde não há passagem, como propomos pensar as 

produções dos fãs. O Estado está no centro, sedentário, com seus caminhos já traçados. 

Britney surge como exemplo exatamente desta utopia do maquinário – mas não dá 

máquina de guerrilha. O ídolo representa parte do maquinário do pop.  Britney, mais 

detidamente por trazer o elemento da simulação de canto na dublagem de forma mais 

latente em contrapartida com diversas esferas da performance ao vivo. A autenticidade 

de Britney, para uma parcela dos fãs, está exatamente em não mais disfarçar que dubla ao 

passo que usa vocais gravados ainda em 1998 para “cantar” seu primeiro sucesso, “...Baby 

One More Time” em seu show fixo (residência) em Las Vegas, onde apresenta o mesmo 

número da música desde 2013, semanalmente, com intervalos mensais, até o fim de 2017. 

Em um breve intervalo entre shows, Britney fez uma pequena turnê na Ásia em 

junho de 2017.  Em Tel Aviv, seu show quebrou recorde de vendas, sendo o maior público 

do local (55 mil pessoas) desde Madonna, em 1993 (80 mil) e Michael Jackson, no mesmo 

ano, com 100 mil7. Ultrapassando turnês recentes da Madonna e Rihanna e negando que 

tenha dublado, afirmando cantar por cima de bases de áudio pré-gravadas8. Nem todos os 

fãs acreditam. Eis que surgem dispositivos desviantes da norma, fãs que são muitas vezes 

considerados haters por outros fãs ao apontarem que talvez sim, ela parece estar dublando 

vocais do CD. 

No conceito de Deleuze e Guattari, gerenciando a máquina – desta vez de guerra 

–  estão os nômades, indivíduos que transformam seus novos caminhos em casas 

itinerantes feitas por seus agrupamentos, suas tribos. Transformam seu território por 

experiências de percurso. Há aqui a noção de um território ficcional ou ficcionalizado, 

criado ou recriado pela ficção do objeto-ídolo que, junto com o fã nômade, 

                                                 
7 Disponível em: < http://www.midiorama.com/britney-spears-quebra-recorde-em-show-de-tel-aviv >. 

Acesso em 05 jul 2017.  
8 Disponível em < http://www.billboard.com/articles/columns/pop/7849194/britney-spears-lip-sync-

accusations-response-interview-video >. Acesso em 27 de junho de 2017.  

http://www.midiorama.com/britney-spears-quebra-recorde-em-show-de-tel-aviv
http://www.billboard.com/articles/columns/pop/7849194/britney-spears-lip-sync-accusations-response-interview-video
http://www.billboard.com/articles/columns/pop/7849194/britney-spears-lip-sync-accusations-response-interview-video
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desterritorializa as instâncias fixas dos espaços concretos. Novamente proponho uma 

aproximação do texto de Janotti Jr. (2016), quando este afirma que a música pop cria 

mundos: “Neste cenário, pode-se abordar a música pop como um conceito que cria 

mundos” (JANOTTI JR. 2016, p. 109). 

 Assim, proponho pensarmos o fã de música pop como um dos dispositivos que 

define este gênero musical como máquina de guerra. Ou seja, o fã como um sujeito 

nômade que é movido por afeto em todas as suas performatividades, compondo uma outra 

máquina menor dentro deste maquinário, mas não menos importante, diante de suas 

experiências de consumo que, nos casos observados aqui, parecem lidar com a lógica da 

subversão, até mesmo de forma involuntária.  

O fã é então tido aqui como indivíduo capaz de pilotar esta máquina numa 

expectativa de que o conceito de máquina de guerra e a noção de música pop como 

maquinário, como proposta em texto recente de Janotti Jr. (2016), permita oxigenar a 

noção de cultura de fã. 

 

1. O engajamento performativo como a cultura do fã 

 

Observado pela primeira vez em textos do final da década de 1980, e de uma forma 

mais detida em “The Cultural Economy of Fandom” de 1992, John Fiske resume a noção de 

fandom ao falar que toda a audiência se engaja em diferentes níveis de produção semiótica 

para além das conexões industrialmente propostas pela indústria – algo que hoje já tem 

certa estabilidade nos estudos sobre fãs.   

Vestuário inspirado no artista, imagens editadas, fanfics, reedições de vídeo, entre 

outros, passam a configurar o que chamamos aqui de primeira instância da composição 

de uma enunciação estética do fã, uma performatividade da música: práticas que derivam 

do consumo da música pensado experiências individuais e coletivas agenciadas pelos 

dispositivos ao alcance dos ouvintes, como pontua Antoine Hennion em “Taste as 

Performance”, de 2007. Adriana Amaral, também ancorada em Hennion, propõe pensar 

que “a apropriação criativa reconfigura uma performance de gosto musical a partir da 

materialidade própria de um meio de compartilhamento de conteúdos musicais sob 

desígnios dos fãs de um determinado gênero musical” (AMARAL, 2013, p. 461), se 

aproximando do que chamo aqui de engajamento subversivo.  
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No campo empírico, encontramos duas possibilidades de vislumbre inicial: de um 

lado, a noção de uma produção de fã que subverte o conteúdo original, adicionando 

reivindicações políticas de gênero em um texto que não discute originalmente aquele 

assunto, à exemplo; do outro, a experiência de subversão das formas de produção deste 

objeto produzido por fã, sem alteração do seu conteúdo, como um disco não oficial com 

faixas cruas (demos), algo muito associado à pirataria. Permeando estes dois pontos, a 

performance do corpo do fã: gestos, formas de falar, de se mostrar fã através de 

incorporações, emulações do ídolo.  

Fiske (1992) pontua a primeira especificidade do que ele chama de “cultura de fã”, 

sendo o processo de produção com qualidades caseiras, pontualmente inferior ao produto 

original nas questões técnicas, feito sem a autorização do criador original do produto, 

sobre um objeto pelo qual se tem apreço e, que Henry Jenkins (1992) vai dizer em 

complemento, se tem proximidade. Apresenta-se aqui uma oposição trazida por Fiske 

(1992) entre o que ele chama de “cultura oficial” versus “cultura popular”. A cultura 

popular seria, segundo o autor, criada a partir do consumo destes outros produtos, os 

oficiais, que incitam três tipos de produção de sentido: (I) produção semiótica; (II) 

produção enunciativa; (III) produção textual.  

No âmbito da música pop, a produção semiótica (I) se dá quando fãs se empoderam 

de discursos dos seus ídolos para firmar sua própria identidade, como usar elementos 

visuais de Madonna, objeto de estudo do autor, para manifestar o consumo como um ato 

político.Já a produção enunciativa (II) lida com fãs que usam e/ou incorporam 

ferramentas do ídolo (músicas, imagem, gestos, firulas) sem um discurso político 

explícito por parte do próprio ídolo, mas que para o fã se torna ferramenta de causa, como 

os fãs da Britney Spears que discutem direitos LGBT a partir de suas músicas, mesmo ela 

não abordando esse tema na maior parte de sua carreia. Há, nestes casos, uma apropriação 

de um discurso e uma ressignificação do mesmo. 

Por último, mas não numa ordem de importância, há a produção textual (III), que o 

autor vincula como oposição ao produto e à circulação massiva do mesmo, no que ele 

entende como circulação de broadcasting. Ou seja, é a produção de um fanzine que, sem 

ter os direitos autorais do grande filme de Hollywood, se apropria do conteúdo do 

produto, criando um novo artefato, que circulará de graça, tal como os fansites hoje – é 

dessa última lógica que Jenkins se apropria em “Invasores do Texto”.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 6 

Ainda para Fiske (1992), mesmo que todas essas três formas de produção de sentido 

(semiótica, enunciativa e textual) se apropriem de um discurso da indústria do 

entretenimento, todos passam a possuir características de “cultura popular” pela 

abordagem dos fãs, os quais entram em um jogo de oposição e adesão à indústria. Ao 

mesmo tempo em que se adere afetivamente, se consome um produto com funções 

massivas, controlado. A visão sobre produção de sentido se faz útil também por propor 

uma noção de centro (indústria) e margem (fãs), de produção popular e de produção 

oficial.   

Focando na lógica de produção textual, Henry Jenkins (1992, 2009) resume o fã 

como um indivíduo que, inevitavelmente, adere a produtos massivos e os reconfiguram 

com suas funções específicas. Pega-se algo produzido pela indústria e, podemos dizer a 

partir do conceito, o tirando de contexto, usando o produto como plataforma para novos 

discursos. Jenkins acredita que o cerne do comportamento do fandom é reconfigurar o 

produto consumido. 

A lógica de consumo definidora do fã é tratada por este autor ao definir o termo 

“leitura típica do fã” como “um processo, um movimento que vai da recepção inicial da 

transmissão televisiva a uma elaboração gradual dos episódios e sua remodelagem em 

termos alternativos” (JENKINS, 2015, p.70). O autor trabalha seus estudos a partir da 

noção de media fandom, ou fãs de produtos da mídia, focando inicialmente na televisão. 

Proponho aqui que ao invés de usarmos o termo media fandom, possamos utilizar o pop 

culture fandom, criando uma desambiguação que a tradução de media por mídia possam 

trazer. Jenkins (2008) entende este movimento como um certo ativismo na narrativa do 

produto. Para ele, os estudos da cultura do fandom “documentam um grupo que insiste 

em criar sentido a partir de conteúdos que outros caracterizam como triviais ou inúteis” 

(JENKINS, 2015, p. 24). A noção de insistência aqui nos remete a ideia de enfretamento 

nômade.         

 

2. Fãs como indivíduos nômades  

 

Deleuze e Guattari (1997) descrevem a seguinte situação: o Estado opera como 

um jogo de xadrez, no qual as peças recebem códigos e qualquer operação com esses 

peões precisa seguir tais orientações codificadas, seja o movimento que ele fará no 

tabuleiro, seja a hierarquia. O xadrez representaria o Estado.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 7 

Em oposição estaria um outro jogo de tabuleiro, o GO, com origens chinesas. 

Nele, o próprio jogador, a exemplo, escolhe a disposição das peças, que são todas iguais 

no formato e hierarquia, semelhante a um jogo de damas, porém com mais possibilidades 

de estratégia. O GO (ou Baduk, como também é conhecido), representaria os nômades, a 

oposição estatal.  

Os nômades administram a máquina externa ao Estado: são um povo sem ponto 

de partida ou ponto de chegada, que pode se mover sem sair do lugar e que a noção de lar 

se faz presente junto com a noção de caminho: o caminho é o lar. Para que se tenha 

liberdade, o caminho do nômade não pode ter estrias, limitações, cursos direcionados, 

como o xadrez. Por conta deste cenário, a guerra eclode de forma espontânea, quando o 

nômade esbarra com um caminho estriado, controlado, direcionado, estatal.  

Os nômades não são guerrilheiros, eles possuem função de guerrilha. No entanto, 

para essa função ser colocada em prática, é preciso de um corpo de guerra. Este corpo é 

organicamente disforme por conta da heterogenia, sem frente de batalha, um coletivo. O 

corpo usa de dispositivos para operar caminhos contra o Estado, para entrecruzar as 

estrias estatais e propor novas possibilidades, novos lugares (de fala, de consumo, 

político, entre outros). Eles habitam uma máquina imaginária de guerra através (do 

dispositivo) da performatividade. Nestes itinerários de produtos voltados ao mainstream, 

articulam-se “tessituras urbanas reais e ficcionais, a partir de vozes e corpos que se 

materializam entre redes de sociabilidade” (SOARES, 2015, p. 21), capazes de criar nesse 

caminho uma narrativa – ora operada e incitada pelo artista, ora pelo fã.  

Tribos habitantes de mundos criados por utopias. Agrupamentos formados por 

nômades, neste caso, com interesses comuns ou com caminhos comuns, mesmo que no 

fandom possamos perceber polarizações, muitas vezes.  

Proponho pensar os fãs como os nômades, seja na construção da ideia de lar 

através do caminho, vista na peregrinação, mas também na interlocução que eles 

promovem entre cotidiano e ficção. Entre ficções dos ídolos pop, das músicas e para-

textos desses ídolos, e suas vidas numa relação não estanque. A construção da noção de 

lar do fã, parece vir a partir exatamente desse entrelaçamento entre mundos. O lar do fã 

se faz na utopia, na encenação, tendo como referencial o seu objeto de consumo, nos 

caminhos pelos quais percorre agenciados por sua ficção. Caminhos que entram e saem 

desse mundo estriado com funções afetivas de guerrilha, num enfretamento da indústria 

– muitas vezes involuntário – ao passo que se apropriam do produto cultural.  
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É a noção de tribos de fãs nômades que aciona possibilidades de experiências 

afetivas na sociabilidade do sistema de fãs: pode-se viver isolado, ter experiências 

particulares, ao mesmo tempo que o objetivo parece ser a circulação dessas experiências, 

o compartilhamento, muitas vezes individuais que os fãs têm com o artista, seja através 

de relatos de experiências de num meet & greet9, seja a reação gravada em câmera a um 

clipe novo do artista, seja algo coletivo.  

 

3. Me Against The Music10: A máquina de Guerra e o nomadismo no fandom 

 

A guerra proposta pelos nômades é, por sua vez, mais um embate de ideias 

movidas por afeto do que qualquer outra coisa. A disputa por território aqui é também 

afetiva, muitas vezes em prol da construção ou administração da imagem utópica do ídolo. 

O fã que produz novos materiais da Britney está tentando manter uma qualidade perdida 

em seus produtos físicos, respondendo a petições feitas pelos fãs da cantora para que a 

gravadora alterasse a arte final de alguns dos seus produtos, parece agir numa espécie de 

ativismo narrativo.  

Em 2016, fãs de Britney foram contra a escolha final para a capa do seu mais novo 

álbum, “Glory” que seria lançado em novembro daquele ano. Em seguida o mesmo 

aconteceu com o clipe da faixa “Make Me”, carro-chefe do álbum, levando os fãs a 

criarem duas petições, ambas no site change.org.  

A primeira petição pede a alteração da capa do álbum e atingiu cerca de 1.50011 

assinaturas até o álbum ser lançado – com a capa original, sem alteração. A segunda pede 

o lançamento do clipe original de “Make Me”, que chegou a cerca de 16.000 assinaturas. 

No documento, o fã Austin Dame, criador de ambos as petições, convida outros fãs a 

assinarem:  

 
Nós, fans da Britney, achamos que o clipe não é uma boa representação da 

música e nós pedimos o lançamento do vídeo original (Sim, nós sabemos que 

há uma versão filmada por David LaChapelle antes dessa, partes já vazaram). 

                                                 
9 Meet & Greet: encontro pago do fã com o ídolo, geralmente antes do show, que envolve conhecer 

bastidores, equipe, além da entrega de presentes do ídolo para o fã, como foto dos dois juntos e itens 

autografados.  
10 Música da Britney Spears com Madonna na qual as duas promovem uma competição com formas de 

fruir a música na pista de dança.  
11 Austin. Petição capa do álbum Glory. Disponível em < https://www.change.org/p/rca-records-change-

the-album-cover-for-glory-by-britney-spears >. Acesso em 20 dez 2016. 

https://www.change.org/p/rca-records-change-the-album-cover-for-glory-by-britney-spears
https://www.change.org/p/rca-records-change-the-album-cover-for-glory-by-britney-spears
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Nós pedimos que a RCA Records e a Sony Music lancem o vídeo original12. 

(AUSTIN, online13) 

 

  

Austin acredita que as imagens escolhidas pela gravadora para ilustrar o novo 

trabalho de Spears não fariam jus a ela – pelo menos não para a imagem que ele tem da 

performer. Austin então usa o site especializado em petições Change.org, que é 

costumeiramente associada a causas humanitárias, apesar de o slogan do site ser “Change: 

o site para você mudar o que quiser”, para reivindicar uma nova capa e um novo clipe.  

A plataforma possui editorias para agenciar diversos tipos de assuntos, tais como 

direitos das mulheres, direitos LGBT, cultura, entre outros. Contendo tanto petições 

contra o impeachment de Dilma Rousseff, quanto pedidos para que o Netflix ofereça a 

série adolescente “Smallville” no seu catálogo. O abaixo assinado de Austin está no 

classificado como “música”, onde ele tenta uma reconfiguração da narrativa de Britney 

que ganha uma nova história com o clipe de “Make Me”, que nem ele e nem os quase 

16.000 apoiadores parecem aceitar por não condizer com a narrativa que Britney estava 

propondo.  

Orquestrados por Austin, uma parcela de fãs começou uma campanha de boicote 

ao clipe já lançado: houve um mutirão para dar “dislike” e fazer comentários negativos 

no clipe nas redes sociais de Britney e na página do vídeo no YouTube. Os fãs também 

começaram a vazar mais imagens do clipe original, que hoje, inclusive, totalizam quase 

o clipe inteiro.  

Apesar das assinaturas, alguns fãs se colocaram contra a ação de Austin, alguns 

por acreditarem que ele não deveria ter usado um espaço como o Change.org para pedir 

por algo “tão banal”. Outro fã diz: “gente, uma dica: o CD é da Britney. Ela bota a capa 

que ela quiser. Quando vocês forem cantores e lançarem o próprio disco, vocês escolhem 

a capa de vocês. Essa petição é ridícula”, diz um usuário. Outro reclama: “Os fãs achando 

que são as patroas da Britney, mandando ela refazer a capa porque não curtiram. Nós 

somos consumidores, gente. Ela oferece o produto, se curtiu compra, se não, ninguém 

está obrigando a comprar também”. As passagens vêm da postagem do grupo “Velha 

                                                 
12 T.N.: “we Britney fans find that the music video is not a suitable representation of the song and we are 

calling for the original video to be released (Yes, we know there was a video shot by David LaChapelle 

before this one, parts of it have already leaked). We ask that RCA Records/Sony Music Entertainment 

release the original video that was filmed by David LaChapelle for the song” 
13 Austin. Petição do clipe de Make Me. Disponível em <https://www.change.org/p/rca-records-sme-

release-the-original-music-video-for-make-me-by-britney-spears >. Acesso em 20 dez 2016. 
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Guarda 6844” (reprodução no Facebook da comunidade da Britney do Orkut). Das 34 

interações com a postagem que fiz divulgando o link da petição, todas foram contra. 

Alguns fãs chegaram a considerar o Austin como um hater da cantora por não gostar do 

produto oferecido.  

O conceito de máquina conta com a noção de margem e centro de forma 

importante, mas estes não são locais estanques. O fã transita entre estes dois polos, 

podendo alternar suas funções. De fato, petições, fanfics, produtos de fãs de um modo 

geral atuam como uma criação dos nômades marginalizados que ziguizagueiam nos 

entornos, cavando novos caminhos, como Tien e Austin, mas nem todo fã pensa da 

mesma forma. No entanto, entendendo o fandom como um sistema, faz perceber que uma 

ação essa afeta todos os outros. Não é preciso haver uma aderência completa para 

percebermos isto. Ao contrário, há sempre opiniões polarizadas muitas vezes entre a 

imagem que se tem de Britney e o que se espera dos seus trabalhos, além de uma visão 

de o que é ser um bom fã. Um fã que critica algo feito pelo artista muitas vezes é 

considerado hater por outros fãs.  

Visualiza-se este sistema de nomadismo, de imagem ideal de fã e ídolo, e pensa-

se no deserto, novamente ele, exemplo de Baudrillard (1991) para simulacro. Lugar 

propício a criação de mundos dentro de miragens, dos delírios. Local da materialização 

da utopia da imagem através do devir afetivo. Espaço de vazios, aparentemente sem 

controle. Espaço com uma multiplicidade de caminhos infinitos, pois não há, no deserto, 

ponto de partida e nem de chegada.  Há trânsito. É no trânsito que a utopia das imagens 

se faz presente. 

 Deleuze e Guattari (1997) acreditam que os nômades viriam desse deserto, de um 

espaço de opressão, compartilhando experiências entre si. A máquina de guerra chega a 

superfície, ao centro, em movimentos toscos, impulsionados pelo afeto. Ou seja, para 

além de arma, o afeto é a liga que une os nômades, os fãs, em um corpo colaborativo, 

mesmo com suas experiências individuais. É o afeto o combustível. É tudo o que se tem, 

é com ele que se trabalha, daí a noção de trabalho-afeto proposta também por Deleuze e 

Guattari (1997), a qual soa tão atual ao pensar produtos criados por fãs (fanworks). 

Vale ressaltar, no entanto, que a “arma” aqui precisa ser compatível com a 

velocidade das mutações da máquina e com a metamorfose possível por esse povo. São 

viradas bruscas nos caminhos que não são previsíveis. Por isso o afeto, por isso não o 

sentimento.  
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O sentimento contém o afeto, mas o afeto é mais veloz, afirmam Deleuze e 

Guattari (1997). É da ordem do devir, é o afeto que provoca a velocidade do movimento, 

do deslocamento. Paulo Oneto, doutor em filosofia e professor de comunicação da UFRJ, 

explica em “A nomadologia de Deleuze-Guattari” (2010) tal oposição:  

 
O ponto crucial aqui reside na oposição afeto-sentimento, bem mais do que na 

posição aparentemente idealista que opõe ação livre e trabalho. O afeto é a 

descarga imediata de uma emoção, a réplica passional e imprevisível até para 

quem replica, enquanto o sentimento procede como uma emoção sempre 

retardada, deslocada. Eis o sentido em que as armas são afetos, e que permite 

afirmar que os utensílios seriam sentimentos interiorizados como as obrigações 

de uma vida “bem administrada”: a casa com seu funcionamento ideal. 

(ONETO, 2010, p. 158)  

 

 

Para além da noção do utensílio, o afeto por algo, como no fandom. Para a casa, 

novamente o caminho e a tribo do fandom. É o afeto pela presença, seja material ou não, 

como afirma Hennion (2007).  

É o afeto também quem cria o mundo. A máquina, especificamente, nasce de uma 

desterritorialização dessa terra, configurando-a como deserto, a qual se torna um território 

aos redores do centro. O centro é penetrável apenas no ziguezague dos nômades, em prol 

de uma desterritorialização: “Para o nômade, ao contrário, é a desterritorialização que 

constitui sua relação com a terra, por isso ele se reterritorializa na própria 

desterritorialização.” (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 08).  

 É como se o nômade fosse movido por devires, que por sua vez seriam 

sentimentos – lentos – que ao ganhar uma velocidade animal e, na sua rapidez de existir 

e co-existir, se transformam em afeto.  

O nômade então, ser afetivo, vê a terra não como espaço para enraizamento, algo 

que naturalmente não condiz com sua rapidez, mas sim como plataforma, como suporte 

para um mundo: “A terra deixa de ser terra, e tende a tornar-se simples solo ou suporte” 

(DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 08) – neste caso, para a criação de mundos. Tendo 

isto em vista, é preciso perceber que estes são maquinários que não se contrapõem 

especificamente, pelo menos não numa relação binária: 

vive cada coisa em relações de devir, em vez de operar repartições binárias 

entre "estados": todo um devir-animal do guerreiro, todo um devir-mulher, que 

ultrapassa tanto as dualidades de termos como as correspondências de relações. 

Sob todos os aspectos, a máquina de guerra é de uma outra espécie, de uma 

outra natureza, de uma outra origem que o aparelho de Estado. (DELEUZE; 

GUATTARI. 1997, p. 08). 
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 Por vir de um lugar outro, o guerreiro é visto como ser estranho no estriado de 

Estado, tal como o fã foi visto majoritariamente pela indústria por tanto tempo – e ainda 

o é, numa parcela menor. Este estranhamento, apesar de positivo para o guerreiro, é 

negativo para o Estado, que o vê como um pirata – comecemos a pensar indústria da 

música através desta analogia, a qual nos remete novamente ao fã vietnamita da Britney, 

o Tien, por exemplo. 

Ora, como controlar um guerreiro, seus devires e como identificá-lo? Proponho 

um pensamento análogo à visão da indústria ao pirata (cibercultural), mas agora 

novamente ao fã: um ser de outro lugar, que deveria se submeter ao Império que nunca 

se desfaz. Que deveria ser um voluntário às instâncias de enunciação do Imperador, da 

indústria. E que assim o faz, mas não em todas as ocasiões. Ao não conceber o 

adestramento, o guerreiro, o fã, se torna “deformidade, loucura, ilegitimidade, usurpação, 

pecado” (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 11). 

 Estas características não impedem que o Estado se aproprie do trabalho-afeto do 

guerreiro. Muito pelo contrário, é sedutor ser apropriado pela máquina que produz seu 

ídolo. Alguns fãs trabalham como vigilantes, espiões, em troca de uma proximidade maior 

com o ídolo. Há a captura para que se aprenda com um guerreiro a como domesticar o 

outro. Mas engana-se o estado, pois a domesticação não tem duração num indivíduo 

composto por devires. Há, para isso, mecanismos de micropoderes dentro da 

aparelhagem, dentro das tribos de nômades, do dispositivo afirmativo imutável do Estado:  

a disciplina torna-se a característica obrigatória dos exércitos quando o Estado 

se apodera deles; mas a máquina de guerra responde a outras regras, das quais 

não dizemos, por certo, que são melhores, porém que animam uma indisciplina 

fundamental do guerreiro, um questionamento da hierarquia, uma chantagem 

perpétua de abandono e traição, um sentido da honra muito suscetível, e que 

contraria, ainda uma vez, a formação do Estado (DELEUZE; GUATTATI. 

1997, p. 16) 

 

 Assim, em analogia, podemos dizer que a máquina de guerra compartilha 

características com a função pós-massiva de Lemos (2010), enquanto o aparelho do 

Estado compartilha com as funções massivas. O único estanque dessa comparação é que 

o “pós” massivo traz uma ideia de sucessão, enquanto Deleuze E Guattari (1997) não 

postulam essa noção especificamente.  

É o caso, por exemplo, do segundo maior fansite recente de Britney, o Britney-

Galaxy.com. Com o seu auge a partir de 2013, o estadunidense Anthony, um dos donos 

do site, se aproximou da equipe da Britney oferecendo ser a única página disposta a só 

publicar coisas positivas sobre a cantora. Tendo este comportamento como o ideal, ele 
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buscaria montar uma comunidade com fãs que não criticassem a artista e serviria de 

espião para a equipe com os que criticam. Em contra partida, Anthony e equipe ganhariam 

contato direto com a assistente da Britney e passe livre nos shows da artista. Três anos 

depois, a equipe de Britney se apropriou das ideias do Britney Galaxy e montou um perfil 

intitulado “Britney Army” no Twitter para replicar as ideias de Anthony, mas deixando-

o de fora. A ação fez o fã publicar uma carta de despedida e fechar o site.  

O corpo coletivo se forma, então, por um vetor que guia uma reconfiguração 

industrial, mesmo entendendo que nem todos os fãs buscam este processo. E que, muitas 

vezes, até parte dos fãs que o buscam parecem preferir caminhos estriados aos lisos 

quando transformam seu trabalho-afeto em produção do dispositivo do artista.  

 

Considerações Finais 

 

 O delírio da utopia da imagem no deserto, do descampado liso, passível de 

caminhos múltiplos evoca o transe e o trânsito. Personagem de um mundo criado pela 

mediação e pela imaginação, o fã acionado pelo ídolo pop reconfigura sua vida para 

gerenciar essa alternância. Estudar o fã de música pop é estudar como o indivíduo 

biografa sua vida através da música em momentos de devir-ídolo.  

Se cabe pensar o fã através do devir, é possível dizer que esta noção, contida na 

ideia de velocidade do nômade, pode reorganizar algumas dualidades tidas como estanque 

nos Estudos de Fã, tais como amadorismo versus produção profissional, que delineia a 

maior parte das diferenças entre o apreciador e o fã. Para além disso, a dualidade entre o 

fã e o hater. Ora, quando os fãs de Britney reclamam de algo que ela fez, dentro do próprio 

fandom, eles passam a ser vistos por outros fãs como haters. Há fã que, inclusive, usar a 

termologia “fã hater” para se referir a estes outros indivíduos, que por sua vez se 

considera fã – como eu. Austin, fã que cria a petições num tipo de ativismo narrativo, se 

vê como um “fã ideal”.  

Ou seja, há uma nítida alternância, novamente o devir, a função, acionada pelo 

meio, pela geração (idade), pelo momento e posicionamento de vida. As categorias 

parecem estancar um comportamento fluido, que transita. A ideia de máquina de guerra 

permite entender a possibilidade de funções dentro dos fãs, da instabilidade presente na 

performance de gosto, assim com diversos tipos de fruições possíveis em qualquer meio 

de comunicação. 
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Com o indício de que o afeto é o grande vetor do fandom, pensando este 

agrupamento como uma tribo nômade, verifico que a subversão pode ser considerada 

como um dos principais vetores que configuram uma enunciação do fã, pensando na 

apropriação como guarda-chuva maior para este processo e na emoção como base para a 

performatividade emanada da fruição da música. 

A noção de cultura de fã se percebe então ainda mais plural, mas com uma vertente 

ligada a subversão, mesmo que involuntária, que de fato parece ser o campo de entrada 

inicial para percebermos uma enunciação do fã ancorada no dispositivo, seja ele 

eletrônico (digital, apropriação de conteúdo) ou orgânico (corpo, gestos, emulação). E se 

tem um dispositivo que permanece firme é o corpo, que na sua organicidade continua 

sendo fio condutor de uma performatização estética através do devir-ídolo.  
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