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RESUMO 
 

A pesquisa tem como foco investigativo as dinâmicas audiovisuais cotidianas construídas 

em torno de uma fase do percurso profissional do cantor canadense Justin Bieber, a partir da 

circularidade de suas fotos e vídeos na internet, especialmente no Instagram. Assim, como 

procedimento metodológico, destacou o documentário Never say Never (2011), cuja narrativa 

é apresentada como biografia de Justin Bieber, investigando os processos de identificação e 

imbricamentos entre os aparentemente distantes dois mundos: o da celebridade e dos que o 

cultuam. A problematização se configura a partir do instante em que os fãs do cantor 

parecem, a priori, não superar a transição ocorrida no perfil identitário do ídolo e passam a 

arquivar montagens fotográficas datadas no Instagram. As fotografias compartilhadas são 

entendidas como encontros narrativos e molduras imagéticas que pronunciam o componente 

midiático ao gênero biográfico tradicional, permitindo, assim, um interstício nas possíveis 

leituras sobre as trajetórias vitais das celebridades na contemporaneidade. Nesta perspectiva, 

buscam-se teorizações para compreender as necessidades imaginárias e as experiências do 

sujeito com a vida célebre. Sustentam as análises e reflexões desta pesquisa os trabalhos de 

Mikhail Bakhtin, Edgar Morin, Douglas Kellner, Muniz Sodré e Thiago Soares. Tal percurso 

traduziu-se na tentativa de elucidar diagnósticos que se somem aos estudos que já entendem o 

quanto é urgente, hoje, discutirmos as abordagens da cultura do entretenimento.  

 

Palavras-chave: midiatização, celebridade, estética, biografia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

The research is to focus investigative everyday audiovisual dynamics built around a stage 

in the career of Canadian singer Justin Bieber, from the roundness of your photos and videos 

on the Internet, especially on Instagram. As well as methodological procedure, said the 

documentary Never Say Never (2011), whose narrative is presented as Justin Bieber 

biography, investigating the identification and imbricamentos procedures between apparently 

distant worlds: the celebrity and the worship. The questioning is configured from the moment 

that the singer's fans seem a priori not overcome the transition occurred in the identity of the 

idol profile and pass the archive photo montages dated on Instagram. The photographs are 

understood as shared narrative meetings and image frames that pronounce the media 

component to the traditional biographical genre, allowing thus an interstitial on possible 

readings on the life paths of celebrities nowadays. In this perspective, looking up theories to 

understand the imaginary needs and experiences of the subject with the famous life. Support 

the analyzes and reflections of this research work of Mikhail Bakhtin, Edgar Morin, Douglas 

Kellner, Muniz Sodre and Thiago Soares. Such a course has resulted in an attempt to elucidate 

diagnoses that are additional to studies already understand how urgent it is today discussing 

the approaches of the entertainment culture. 

 

Keywords: media coverage, celebrity, aesthetics, biography. 
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1. Introdução 
 
O fenômeno do entretenimento, se possível, pode ser observado com a mesma 

abrangência estética e poética que Toulouse-Lautrec1 retratava o Moulin Rouge, em todos os 

seus aspectos – a cena, as vedetes e o público – de maneira que se conspirem os olhares, que 

se congestionem as formas no desempenho do artista, que se apreciem a estima do público 

que assiste e que se observe a linguagem imposta a partir dessa relação. Tal possibilidade 

justifica-se porque Toulouse-Lautrec, quando abre caminho para uma estética da cultura de 

massa (com as mais de quatrocentas litografias que realizou), priorizou a concisão da 

linguagem, a clareza cromática e o layout arrojado (GANDRA, 2011, p.21). O artista 

imerso no mundo do entretenimento “roubava” expressões, gestos e tipos e os transformava 

em linguagem. Lautrec inaugurava, assim, um olhar idiossincrático para o mundo do 

espetáculo, pois não distinguia o “público” e o “artista” em sua percepção estética. Imerso 

naquele cotidiano, o artista observava La Goulue2, diva “obscena” do Moulin Rouge, em 

todas as suas nuances. O desígnio era fixar os gestos cotidianos dessas mulheres seguindo 

os seus dias típicos de trabalho. Ao atentar e sintetizar expressões e emoções, Lautrec 

expandia a contemplação “às cenas, tanto no palco como nos bastidores, aos espectadores e 

seu comportamento e aos verbos surgir e olhar em todas as suas conjugações possíveis”, 

(op. cit., p.35).  

Toulouse-Lautrec foi o artista que na virada do século XIX para o XX, ao representar os 

cabarés de Montmartre, marcou a nascente cultura de massas com as tensões espetaculares 

que coexistiam esteticamente à época. O sincretismo do litógrafo francês no momento de 

capturar toda a composição do show, por mais que a imagem, em si, fosse apenas um gesto, 

um traço ou um momento, é absolutamente peculiar à sua arte. Tal característica – e aqui, este 

trabalho ousa fazer um paralelo – pode ser encontrada (nas proporções do pastiche emergente, 

claro) – na captura de expressões e molduras (também vista como produção de conteúdo) que 

tem sido feita por fãs, artistas e produtores de entretenimento, nas plataformas digitais 

oferecidas amplamente no cenário contemporâneo. Mais especificamente, arriscamos dizer 

que: com o advento das novas tecnologias de comunicação, somada à geração dos tweens3 e 

#############################################################
1 Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec Monfa (Albi, 24 de Novembro de 1864 –  Saint-André-du-Bois, 9 
de Setembro de 1901) foi um pintor pós-impressionista e litógrafo francês, conhecido por pintar a 
vida boêmia de Paris do final do século XIX. (GANDRA, 2011). 
2 Tradução: a gulosa. Trata-se de Louise Weber (1866-1929), dançarina francesa de Cancan, (GANDRA, op. 
cit.). 
3 Geração formada por pré-adolescentes e adolescentes ofertados por uma grande quantidade de material 
simbólico proveniente da indústria do entretenimento, cuja capacidade de administrar construções identitárias se 
destaca a partir da habilidade em manipular as novas ferramentas tecnológicas (TOMAZ, 2014).#
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ao agenciamento de signos gerados pela indústria do entretenimento, as linguagens que são 

fixadas no cotidiano se consolidam em oferendas de perfis biográficos e se multiplicam de 

forma viral na sociedade de consumo. 

Assim, ao observar que a estética do entretenimento, oriunda de imagens provenientes da 

cultura da mídia e das identidades pós-modernas, cada vez mais enuncia uma emergência por 

perfis biográficos de celebridades. O trabalho tem como função articular e analisar as formas 

de produção de performances ópticas4, surgidas neste contexto “biográfico”, em torno do 

cantor Justin Bieber. E, vale aqui, um esclarecimento:  denominamos “perfil biográfico de 

celebridades” publicações em livros e documentários sobre celebridades vivas.  Justin Bieber, 

por exemplo, até o momento, foi “biografado” oficialmente e não oficialmente por diversos 

jornalistas e documentaristas, como no documentário Never Say Never (2011), de Jon Chu, e 

o livro Justin Bieber – uma biografia não autorizada (2010), do jornalista inglês Chas 

Newkey-Burden. Apesar dos suportes diferenciados, este trabalho optou por delimitar estas 

produções no território do "perfil biográfico de celebridades", na medida que entende que 

estas produções são diferentes de "biografia", porque rompem, de certa maneira, com a 

linguagem biográfica tradicional, fundada e tensionada na História e na Literatura. Sua 

origem, para nós, está ligada à indústria de celebridades, à cultura da mídia. E, se quando em 

texto este tipo de obra caracteriza-se como uma espécie de perfil jornalístico estendido, 

quando documentário é composta por videoclipes, fotografias, arquivo pessoal fotográfico e 

performances ópticas, conforme discutiremos mais adiante, neste trabalho.   

O fato é que narrativas deste tipo proliferam na indústria da mídia como uma espécie de 

antídoto para a coexistência de identidades divergentes e múltiplas na pós-modernidade 

(KELLNER, 2001). Por isso mesmo, em relação à Justin Bieber, que é objeto de nosso 

estudo, pode-se ressaltar como resultado da suposta indústria do life. Tal indústria se 

caracteriza por viabilizar a produção de perfis ordinários de indivíduos comuns (que não são 

famosos, que não possuem milhões de seguidores) e suas respectivas timelines no Facebook e 

no Instagram. As imagens entendidas como perfis biográficos midiáticos do cantor canadense 

foram recolhidas do perfil @biebersmaniabr,  página no Instagram5 do fã-clube do cantor no 

#############################################################
4 Neste caso, é uma montagem fotográfica, quando não existe acordo entre o retratista e o retratado. (Holanda, 
2013, p.127). 
5 O aplicativo Instagram é conhecido por transformar usuários de smartphones em “fotógrafos”. O nome do 
aplicativo Instagram deriva da junção das palavras instant e telegram. O Instagram foi criado pelo brasileiro 
Mike Krieger e pelo norte-americano Kevin Systrom, em 2010. Krieger é reconhecido como um dos 
profissionais influentes na área de tecnologia na atualidade. A rede social de compartilhamento de fotos e vídeos 
anunciou, em dezembro de 2014, ter chego à marca de 300 milhões de usuários ativos mensalmente. Ao todo, 
mais de 70 milhões de fotografias são publicadas diariamente no Instagram. Nascido em Minas Gerais, Krieger 
mudou-se para os EUA em 2004, a fim de estudar na Universidade de Stanford, onde conheceu Systrom. Seis 
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Brasil. Mas estas imagens, por sua vez, também foram levantadas em shows, nos livros, em 

reportagens, e nos documentários de Bieber.   

Mas a voracidade em torno da imagem não está restrita a ela. Tais performances 

pictóricas e narrativas são pronunciadas em torno de diversos perfis biográficos de 

celebridades, ancorados na publicidade, em videoclipes e no cinema. Pois a narração da 

história de vida de Vips6 vivos interage com imagens ordinárias e espetaculares, signos 

midiáticos e esquizóides. Portanto, estabelecer contendas teóricas entre “mídia” e “cotidiano” 

neste processo de retroalimentação é bastante complexo e colocou, para esta pesquisa, o 

diálogo vital com pesquisadores como Debord, Morin, Kellner e Sodré. Na sociedade do 

espetáculo, na industrialização do espírito, na cultura da mídia e no bios midiático, a questão 

vigora a partir do momento em que o contexto contemporâneo aponta identidades 

existencialmente frágeis, cujos indivíduos se impõem e se formam a partir de experiências e 

maneirismos imagéticos, compartilhados em plataformas tecnológicas ofertadas na sociedade 

capitalista, na cultura da mídia.  

O encadeamento estético-midiático dos tweens, do espetáculo, do perfil biográfico, do 

“show do eu” (DEBORD, 1967, SIBILIA 2008, TOMAZ, 2014) é fundamental para 

compreensão dos comportamentos identitários em uma sociedade contemporânea que se 

configura em um cenário de mídia compartilhada ou de mídia que alimenta mídia. Então, é a 

partir desta relação cada vez mais articulada – ao ponto do imbricamento – entre imagens da 

vida da celebridade e a dos fãs, cultivada e cultuada por ambos que o trabalho se 

contextualiza. Nesta rota, destacam-se, particularmente, as possibilidades abertas pela 

tecnologia direcionada a uma relação que, virtual, tem exigido mobilidade real ao acionar 

gestos que envolvem sensorialidades e expressividades. Paisagens midiatizadas e trajetórias 

vitais são redesenhadas no vídeo publicado no Youtube e no documentário de celebridades 

pop, no videoclipe e na performance óptica no Instagram. Essas molduras de lifes aprovam 

uma suposta materialidade dos desejos – como, por exemplo, instantes, onde é possível 

alcançar a notoriedade a partir do envio de telegramas fotográficos digitais.  

O Instagram tem uma lógica “viciante” e ganhou adeptos famosos, do já citado astro 

teen Justin Bieber ao presidente dos Estados Unidos Barack Obama. Com seus filtros 
##############################################################################################################################################################################################
anos depois, a dupla criaria o Instagram, que acabaria sendo vendido para o Facebook, em 2012, por US$ 1 
bilhão. “Queremos uma experiência autêntica”, afirmou Krieger na entrevista consultada. Ele ainda ressaltou que 
se diverte quando vê interações entre artistas e seu público na plataforma. “Nas últimas semanas, vi a Taylor 
Swift, cantora e celebridade, dar apoio a uma garota que sofria bullying através dos comentários de uma foto. 
Isso é muito legal”, contou Krieger em uma entrevista publicada no jornal Estadão. 
http://blogs.estadao.com.br/link/brasileiro-que-criou-o-instagram-mike-krieger-fala-sobre-futuro-do-aplicativo/. 
Acessado em março de 2015. 
6 Sigla utilizada para expressão “very important person”. 
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“artísticos” aplicados às fotografias e vídeos, entre outros recursos, o aplicativo se 

caracteriza como um microblog de fotografias e vídeos de quinze segundos, onde se 

compartilha instantes fotográficos de atividades ordinárias e célebres. As imagens de tais 

instantes podem ser curtidas e comentadas na rede. Somente os “seguidores” de 

determinado usuário têm acesso às “cartas”: imagens fotográficas digitais publicadas no 

aplicativo. Nos dias atuais é comum na imprensa utilizar fotografias e vídeos publicados 

por pessoas notáveis no Instagram para elaboração de matérias. O app também serve como 

subsídio para nutrir a indústria de produção de notícias em diversas editorias, 

principalmente as de entretenimento. 

O Instagram e outros aplicativos similares em redes sociais na internet se 

contextualizam numa espécie de cotidiano digitalizado, onde anônimos e celebridades 

emitem práticas autobiográficas diversas. Observa-se, então, o suporte virtual, no caso o 

Instagram, como um espaço que profere performances ópticas com caráter experimental, 

onde o usuário envolve-se numa suposta “experiência” imagética que se enuncia e é 

enunciada no corpo do outro, a partir de imagens afetivas híbridas e de construtos 

midiáticos. Desempenham-se, também, nesse contexto, a valorização do microrretrato 

como característica da pós-modernidade (ARFUCH, 2010), em tecnologias do “eu” que 

ampliam e tensionam os espaços para além dos cânones da biografia (confissões, 

autobiografias, diários íntimos, memórias, correspondências...). A imagem no Instagram se 

configura a partir das dinâmicas audiovisuais e dos “encontros” com esses “eus” múltiplos. 

Trata-se de um processo que: a avidez com que se recicla ou se reinventa traz à tona a 

necessidade de acionarmos ou arriscarmos novas frestas às leituras que costumam alocar 

situações na abordagem que desqualifica o comportamento de massa. A partir de 

travestimentos de corpos, de aplicação de filtros de visualidade, de montagens fotográficas 

e de encenações, os fãs de artistas pops realizam fotografias, autorretratos (conhecidos 

como selfies) e vídeos de baixa qualidade técnica, onde buscam imitar os ídolos e 

conseguir seguidores (em uma espécie de plebiscito afetivo) na rede social Instagram. O 

cantor canadense Justin Bieber é uma das principais figuras nessa mise-en-scène da 

indústria do entretenimento com foco nas chamadas redes sociais.  

Em 2011, o jornal inglês The Guardian7, utilizou o índice do aplicativo Klout, que 

gera índices de popularidade na internet e concluiu que Justin Bieber é a pessoa mais 

influente do mundo nas redes, além de subsidiar um padrão de influência on-line. O cantor 

#############################################################
7 http://www.theguardian.com/media/2011/jan/02/klout-social-media-networking, acessado em agosto de 2014. 



16#
#

que atraiu milhares de fãs no mundo ao postar vídeos amadores no Youtube é notabilizado 

como a primeira celebridade que surgiu a partir da internet, ao fazer uso de plataformas na 

web. Até agosto de 2013, Justin Bieber apareceu como o cidadão mais seguido do planeta 

no Twitter, contabilizando 44 milhões de seguidores8. O cantor, no período citado, tinha 

mais seguidores que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que apareceu 

“apenas” em quarto lugar, com 34 milhões. No topo da lista das celebridades mais 

acompanhadas do mundo, junto com Justin Bieber, estavam as cantoras Lady Gaga (38 

milhões) e Katy Perry (37,5 milhões), 2º e 3º lugar, respectivamente.  

Bieber e os beliebers, apelido dado aos fãs do cantor, encabeçam todas as listas de 

usuários nos espaços mais acessados da internet, o Facebook (mais 57 milhões de 

seguidores), o Twitter, o Youtube e o Instagram (mais 11 milhões de seguidores)9. No 

Youtube, somente no canal JustinBieberVEVO, os 87 vídeos postados contabilizam mais 

de quatro bilhões de visualizações.10 Tudo que envolve Justin Bieber e a comercialização 

de produtos ligados à marca do canadense apresentam cifras exorbitantes. O cantor foi 

matéria de capa da revista norte-americana Forbes em junho de 2012. Levantamentos da 

revista apontaram Justin Bieber como uma das figuras mais bem sucedidas do show 

business. Ele acumulou em sua conta bancária cerca de 57 milhões de dólares em apenas 

um ano11. Apesar de não estar em primeiro lugar na lista geral das celebridades mais ricas 

do mundo, quando a estimativa leva em consideração somente os ganhos obtidos nas redes 

sociais, até 2012, Justin Bieber foi absoluto. Tais números fazem do canadense a 

celebridade mais bem sucedida, em termos comerciais, da história da internet, até o 

momento analisado aqui. 

Para se compreender esses números, vale ressaltar alguns fatos da carreira de Justin 

Bieber. Conforme o biógrafo do artista Newkey-Burden (2010), One Time foi o primeiro 

single de Bieber. Em 2009, ano do lançamento da canção, o clipe musical foi visualizado 

80 milhões de vezes no canal Youtube. Justin foi promovido pela empresa canadense RDM 

(Rapid Discovery Media), especializada em agenciar pessoas cujo interesse é disseminar 

conteúdos de forma viral na Internet. A RDM administrou a carreira de Justin Bieber nos 

canais Youtube e Myspace. Com o suporte da empresa de Toronto, o artista alcançou 10 

milhões de acessos no Canadá e logo chamou a atenção de artistas estadunidenses como o 

#############################################################
8 Conforme dados recolhidos no Twitter.com, acessados em setembro de 2014.  
9 Números aproximados, recolhidos em novembro de 2013 nas citadas plataformas. 
10 http://vidstatsx.com/youtube-top-200-most-subscribed-channels, acessado em agosto de 2014.  
11 Dados recolhidos de junho de 2012 até junho de 2013. http://www.forbes.com/pictures/eeel45iihf/justin-
bieber-photos-from-the-forbes-cover-shoot/  
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cantor Chris Brown, que, conforme o autor, se declarou impressionado com o desempenho 

artístico de Bieber nos vídeos postados.  

O produtor norte-americano Scooter Braun, influente entre executivos da música, se 

interessou em agenciar o jovem artista. Braun realizava pesquisas de mercado para 

encontrar um rapper branco que pudesse ser tão eficiente no mundo pop quanto Michael 

Jackson. Braun lançou o álbum My World, de Justin Bieber, em 2009. Com o disco 

disseminaram-se as entrevistas em que o jovem cantor expunha sua visão de mundo e o seu 

próprio, além do que já se evidenciava nas canções. Por exemplo, em entrevista à MTV 

News, o cantor definiu seu mundo como um “mundo de amor entre adolescentes”, um 

diagnóstico reforçado em suas canções, como no single First dance, onde Bieber ressalta 

como é “sentir o sabor do gloss nos lábios de uma garota”. (NEWKEY-BURDEN, op. cit., 

p.80). 

O sucesso rápido e muito expansivo do cantor confirmou que seus investidores 

estavam certos quanto ao caminho definido para sua carreira. E, se poucos anos depois, 

Justin Bieber convive com críticas negativas e crises, o fato é que até os dias atuais as fãs 

do astro travam uma batalha diária nas redes sociais para manter seu ídolo no topo das 

listas de popularidade do Twitter, do Facebook e do Instagram. Elas e eles movimentam 

comunidades on-line e estabelecem laços sensíveis a partir de interações diversas. Tais 

interações são caracterizadas por postagem de vídeos e criações de endereços de e-mail, 

conhecidos como contas fakes, onde os usuários geram diversos perfis com as imagens do 

famoso. O intuito vai além da promoção do ídolo na rede. Em suas páginas pessoais, os fãs 

declaram amor, desejo, afinidades e passam longas horas postando fotos nas redes 

descritas.  

Os seguidores agem na internet e, muitas vezes, fora dela, como se fossem os próprios 

astros, tomando a identidade da celebridade para si. Como integrantes de um exército 

aficionado, eles clamam por uma existência célebre e, pode-se dizer que, oferecem imagens 

que precisam de corpos e instantes. A partir das contas fakes, eles se comunicam com e 

como os seus ídolos, repetem as idiossincrasias e simulam relacionamentos amorosos e 

familiares. O objetivo dos fakes parece ser o de se comportar como a própria celebridade, 

como se o célebre o dotasse de sentido. Ao tentar entender o caso de Justin Bieber é 

possível notar que as meninas são as “namoradas” do cantor e os meninos são “o próprio”. 

Assim, as imagens de Bieber se materializam na performance cotidiana de milhões de 

adolescentes espalhados pelo mundo, aparentemente sem distinção de classes sociais. Nas 

timelines, espaço do Facebook onde as histórias de vida são ordenadas, partilhas 
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audiovisuais e fotográficas se entrecruzam. Lançam-se características emergentes na 

ressemantização do célebre no imaginário cotidiano. Em torno das imagens do famoso, os 

fãs interagem com os usuários comuns (não-fakes) e com os próprios fakes.  

Compreender o que ocorre hoje em relação ao uso das plataformas digitais vai além, 

no entanto, do que o diagnóstico da trajetória do cantor canadense exemplifica, mesmo que 

ele continue no horizonte como uma referência para múltiplas ações e gestos. Afinal, 

quando se pensa no uso de plataformas como o Youtube e o Instagram para divulgar 

possíveis experiências performáticas, jovens brasileiros inspiram-se nas possibilidades da 

rede para direcionar esperanças, valendo-se de um modelo que se abre para possibilidades 

virais e visuais. Isto porque – e aqui é preciso resgatar o pioneirismo do cantor canadense – 

depois de Justin Bieber, “todos” podem se tornar famosos e alcançar o sucesso a partir das 

redes. São vanguardas para os “quinze minutinhos de fama”. Um exemplo são os jovens de 

periferias, principalmente de regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo que 

possuem fã-clubes, fazem shows e ganham dinheiro com a internet. O funkeiro paulista 

MC Gui, com 16 anos no momento desta análise, é, muitas vezes, estereotipado como o 

“Justin Bieber brasileiro”. Com a música O bonde passou, uma mistura de funk 

ostentação12 com arranjos da música Baby do Justin Bieber original, ele conseguiu, até 

fevereiro 2014, mais de 35 milhões de visualizações no Youtube e possui muitos fãs. O 

paulista gravou um DVD no Citibank Hall, em abril de 2014, em São Paulo. Os ingressos 

para assistir ao show de MC Gui chegaram a custar até R$ 200,00 reais13, valor 

considerado fora dos padrões para um cantor de funk.  

O fato é que no Brasil, hoje, diversos adolescentes utilizam o Youtube com a 

expectativa de que vão alcançar o sucesso. Um desses jovens é o brasileiro da zona leste de 

São Paulo, Fezinho Patatyy14. Até julho de 2014 ele contabilizou mais de dez milhões de 

visualizações em vídeos que postou no canal. Pedro Felipe de Jesus Dias, o Fezinho 

Patatyy, é um dançarino que intercala passos de funk e movimentos que imitam um robô 

em câmera lenta. Ao som do chamado funk mecânico Patatyy se associou com MCs que 

compõem músicas virais (composições feitas para internet). Hoje, ele já tem fã-clube e 

denomina a dança que realiza como “Passinho do Romano”, pois a coreografia foi criada 

nos bailes do Jardim Romano, em São Paulo. Outros exemplos desta busca por um lugar no 

#############################################################
12 Ritmo criado em periferias paulistas em 2008, o estilo musical é considerado uma vertente do funk 
carioca e faz referências à signos do consumo e da ostentação. 
13http://guia.uol.com.br/sao-paulo/shows/noticias/2014/03/13/com-ingressos-a-ate-r-200-mc-gui-grava-primeiro-
dvd-em-show-em-sp.htm 
14 http://brasil.elpais.com/brasil/2014/07/20/cultura/1405886232_948647.html#
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mundo célebre podem ser vistos no documentário A batalha do passinho (2013), de Emílio 

Domingos. O filme conta a história de jovens de favelas cariocas que fazem sucesso no 

Youtube ao divulgar os “passinhos”, que nada mais são do que passos que misturam danças 

do funk, do frevo e trejeitos de homossexuais. Os jovens já ajudam financeiramente as 

famílias e realizam shows pelo país, segundo o documentário.   

Os exemplos de MC Gui, Patatyy e de tantos outros, como os personagens do 

documentário citado, servem para confirmar este cenário inaugurado de forma ampla pelo 

fenômeno Justin Bieber em 2008. Um cenário que esta pesquisa focou a partir da hipótese 

que o uso e a exposição em plataformas na internet, como o Youtube e o Instagram, 

possibilitam experiências estéticas, sensíveis, sensoriais e vivências que direcionam para  

intenções biográficas. Tendo, portanto, este ponto de partida, fez um percurso ao contrário, 

chegando ao que parece ter sido um marco essencial para a configuração deste território 

midiático, ou seja, a construção midiática de Justin Bieber, em especial, a fixação no que 

batizamos aqui de "momento baby" do cantor. O que não significa, é claro, desconsiderar 

os antecedentes que permitiram ou facilitaram a consolidação do caminho trilhado pelo 

cantor. 

Assim, com o objetivo de pronunciar possíveis relações de fruição midiática dos fãs 

com a indústria pop e linguagens biográficas, o primeiro capítulo desta dissertação irá se 

ater ao contexto comunicacional da indústria do entretenimento. A intenção é entender a 

enformação dos conteúdos digitais produzidos por adolescentes e pré-adolescentes nos 

anos 2000, localizando os espaços audiovisuais explorados por essa geração. Também se 

buscou, neste capítulo, entender as dinâmicas do entretenimento digital articulado nas 

plataformas móveis cotidianas, assim como a linguagem biográfica tradicional e o perfil 

biográfico midiático.   

No segundo capítulo buscaremos discutir a construção do mito Justin Bieber a partir 

dos estudos de Edgar Morin (1989) sobre a celebridade e, também dialogamos com as 

questões levantadas por Thiago Soares (2013) em torno das interações entre a música, a 

televisão, o cinema e o videoclipe. Para este autor, tais articulações funcionam como 

matrizes estéticas da MTV e a televisão musical, o que foi uma referência fundamental à 

pesquisa, na medida em que consideramos o documentário Never Say Never (2011), que 

tem como proposta biografar ou, no mínimo, apresentar o percurso de Justin Bieber do 

anonimato à fama, como um documentário musical esteticamente afinado ao videoclipe. 

Outro aspecto que será explorado neste capítulo, que também passa rapidamente pela 

indústria musical na internet, é demonstrar as costuras entre os vídeos amadores e 
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profissionais exibidos no Youtube e no documentário citado, articulada com os 

oferecimentos ópticos praticadas por Justin Bieber e pelos fãs do cantor no Instagram.  

Vale adiantar que a percepção e o debate destas construções estabelecem um diálogo 

fecundo com Soares (op.cit.), na medida em que este destaca o quanto os objetos de 

comunicação trazem sempre características do meio anterior. Ou seja, ele traça uma linha 

que se desdobra a partir da pintura, apontando a fotografia e, desta, o cinema que, por sua 

vez, está presente na televisão. O autor também destaca a relação articulada no processo de 

sons e imagens, do ver-ouvir, e define essas formas estéticas como um regime audiovisual. 

Este diagnóstico permite, ainda de acordo com o autor, que se compreenda porque a 

estética do videoclipe incorpora um processo de colagens de sons e imagens, de ver-ouvir, 

e, ainda de imagens impregnadas de som o que, para ele, tem a ver com a imersão que as 

novas gerações vivem na definição dos regimes audiovisuais. Este mergulho constante, 

portanto, facilitaria a comunicação e a compreensão dos videoclipes, o que estendemos, 

como se verá nesta parte do trabalho, ao documentário musical, vendido no caso Justin 

Bieber também como audiovisual biográfico. 

Por último, ainda nos referindo ao segundo capítulo, vamos propor um 

entrecruzamento entre os diagnósticos em torno dos perfis célebres a partir de Morin 

(1989) e Sodré (2002), de modo que seja possível compreendermos os movimentos 

ulteriores desta cultura. Assim, a intenção é fazer uma analogia do que os autores colocam, 

considerando tanto as ofertas audiovisuais como as peças fotográficas que os fãs oferecem 

ao cantor Justin Bieber como prova do afeto que sentem pelo astro. 

A partir dessa demonstração e dos “encontros” afetivos é possível avançar para o 

terceiro capítulo, onde será feita uma análise dos perfis simbólicos retratados no 

documentário Never Say Never (2011). Como já dito, trata-se de um filme com pretensões 

biográficas que narra a história, mesmo que tão breve, de Justin Bieber. Este filme musical 

é um dos eixos desta pesquisa, na medida em que as imagens produzidas são fixadas na 

pré-adolescência do cantor. Tal denominação está pautada por diversos condicionantes que 

iremos discutir neste capítulo, em especial o fato deste período ser o auge da sua carreira. 

Outro ponto essencial é que para os fãs, Justin Bieber, neste momento, era descrito como 

um menino talentoso, esforçado, carinhoso, oriundo de uma família pobre e que começou a 

sustentar a mãe tocando músicas nas ruas da cidade de Stratford no Canadá. Este momento 

se concentra entre a primeira postagem do artista no Youtube, em fevereiro de 2008, ao 

fazer um cover da música With You, do cantor norte-americano Chris Brown, até a 

explosão do single Baby, que virou hit mundial e vendeu mais de nove milhões de CDs e 
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6,4 milhões de downloads15. O momento gerou uma série de imagens que caracterizam 

Bieber como um jovem amável e dedicado.  

Ainda hoje existem fãs que se vestem e se fotografam no Instagram como Justin 

Bieber nesta fase. Os fãs fazem retratos, autorretratos e montagens e compartilham em 

redes. Na internet é possível encontrar sites, blogs e aplicativos que ensinam os fãs a se 

vestirem como Justin. São dicas de roupas, maquiagem, pomadas para cabelo e gloss para 

os lábios. O app “Vestindo o Justin Bieber” ajuda os fãs na tarefa de ter o estilo do astro. 

Em 2013, a emissora de TV brasileira “Rede Record” ironizou a situação no programa 

“Balanço Geral”, apresentado pelo jornalista Geraldo Luís. Um anão, conhecido como 

“anão do Geraldo”, se vestiu como Justin Bieber e posou para fotos16.   

A partir dos exemplos citados é possível observar que as duas questões centrais do 

trabalho envolvem as necessidades imaginárias de jovens fãs do cantor e o perfil biográfico 

midiático. Dinâmicas que se contextualizam a partir de imagens que transitam no momento 

juvenil, que teve Never Say Never (2011) como ápice, e se desdobram e se forjam em 

retratos, autorretratos, montagens e performances de fãs no Instagram. A estratégia é 

demarcar a trajetória do cantor discutindo as imagens que rondam o primeiro documentário 

sobre Justin Bieber e a relação imagética dos fãs no Instagram. Sustentam este recorte um 

propósito de evocar as problematizações críticas, culturais e sensíveis para entender o lugar 

da experiência narrativa do perfil biográfico de celebridades na atualidade, em uma 

perspectiva que considera o quanto este lugar pode configurar um caminho sinuoso que 

tensiona o cotidiano, a estética e os processos tecnológicos. Além de, como um 

desdobramento ou situação intrínseca, apontar como uníssona a relação entre experiências 

e dispositivos técnicos.  

Apesar de reconhecer algum ar especulativo nas considerações colocadas, o fato é que 

a linguagem do perfil biográfico em Justin Bieber, apesar dos indicadores objetivos de 

controle como, por exemplo, a profissionalização do seu ingresso no Youtube, incorpora 

elementos que se tornam referências interessantes para a compreensão deste cenário. Mais 

do que os diagnósticos das marcas comerciais da trajetória do cantor, mobilizam este texto 

uma urgência de debate que abrace a ideia do afeto, um gesto pautado por um culto que já 

não se contenta em cultivar o seu ídolo nos moldes clássicos da adoração distante. 

Resultante (e, ao mesmo tempo, estimulante) das novas tecnologias a "relação" do (a) fã 

#############################################################
15 Dados recolhidos no site ifpi.org 
16http://rederecord.r7.com/video/especial-para-o-r7-anao-se-veste-de-justin-bieber-e-posa-para-fotos-
5130f08f6b710e72f1d31c2d/#
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com o ídolo apresenta-se, agora, também atravessada por práticas midiáticas cotidianas 

que: à luz da conceituação da estética institucionalizada traz fissuras, mesmo que ainda 

incertas, às abordagens pautadas, por exemplo, pela Teoria Crítica, sem o cúmulo do 

esvaziamento, é claro. Neste sentido, os fundamentos metodológicos do trabalho 

referenciam-se, especialmente, nas questões relacionadas diretamente às necessidades 

imaginárias e aos estudos de celebridades, discutido por Morin (1989), enquanto recorre a 

Bahktin (2011) nas discussões em torno do “outro”, tendo como foco as questões que 

giram ao redor de linguagens que se impõem no cotidiano. 

Portanto, para melhor sistematização dos objetivos do texto, localiza-se, inicialmente, 

alguns pontos em torno da experiência de fãs diante do caso Justin Bieber, incluindo 

discussões sobre as situações de vida expostas nas imagens ditas biográficas do filme e os 

desdobramentos temáticos no Instagram. Também serão debatidos os contrapontos 

relevantes em torno das narrativas compartilhadas e colaboradas. A proposta é analisar 

imagens encontradas de fãs de Justin Bieber. Imagens que apresentam signos semelhantes 

tanto no citado documentário do cantor quanto em postagens de fotografias no Instagram. 

E, assim, identificar linguagens que estetizam e objetivam perfis biográficos midiáticos, 

com o intuito de investigar possíveis unidades axiológicas que materializam uma 

experiência valorativa. Pois, para Bakhtin, “o valor pode organizar não só a narração sobre 

a vida do outro, mas também o vivenciamento da própria vida”. (op. cit., p.139). O filósofo 

afirma que quando a memória do passado é estetizada, a memória do futuro é moral. Ao 

entender as imagens postadas pelos fãs como rastros de memória, estéticas de perfis 

biográficos arquivados na internet, é possível apontar unidades de valor, a partir de signos, 

que podem se tornar experiências sentimentais. Bakhtin ainda destaca a empatia como uma 

unidade essencial para valorar a biografia, pois o texto biográfico é uma dádiva 

interacionada entre sujeitos porque não existem fronteiras entre horizonte e ambiente para 

estetização de tal processo. “A vida biográfica e a enunciação biográfica são sempre 

cercadas de uma fé ingênua”. (op. cit., p.152).   

O processo que construímos nesta pesquisa tem como horizonte assinalar quais são os 

encontros imagéticos possíveis neste tipo de estética, tendo como movimento metodológico 

não uma análise fílmica ou fotográfica, mas um reconhecimento do trajeto de dinâmicas 

audiovisuais do espectador a partir de imagens curtidas, de signos que emergem na própria 

narrativa, em atravessamentos, em unidades de valores que podem se estabelecer como 

categorias hermenêuticas, já que são arquivadas na internet. 
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As discussões teóricas que serão trabalhadas ao longo do trabalho visam compreender 

tais experiências, ao apontar nuances do pensamento de Edgar Morin, Mikhail Bakhtin e 

Muniz Sodré. A direção é uma tentativa de compreensão para constituir um painel que 

envolve a estética nas sobreposições fotográficas do Instagram, encarnadas a partir de 

corpos que se convertem em imagens, de materializações que se expressam no sensível. Os 

vídeos exibidos no documentário relacionam articulações entre áudio e vídeo em afetos 

móveis. Tais signos foram explorados em Justin Bieber: a doçura, o cabelo hair flip, o 

gloss, a pele maquiada, os tons de rosa em suas peças de roupa, o “jeitão” delicado, o 

“reino”. Todos contribuem e reiteram construções lingüísticas, selfies, filmes, retratos e 

livros que se colocaram e se disseram agenciadores de vanguardas juvenilinizadas.  

Pulverizadas em plataformas tecnológicas, as imagens podem se fazer como construtos 

de perfis biográficos neste sentido. Talvez, apenas uma experiência, porque demandam e 

discutem gestos experienciáveis, sem juízos de ordens cognitivas ou, até mesmo, gestos 

idiossincráticos do pastiche. A partir de tal reflexão é possível decifrar que o fenômeno 

pode não se fazer somente como pobreza de relações humanas, mas também, como 

complexidade juvenil em grande escala. Ainda que soem como extasiadas, tais descrições 

competem em uma sociedade que entrelaça dinâmicas identitárias utilitárias.  

As imagens corroboram tais pretensões hipotéticas em torno do caso Justin Bieber, 

onde o cantor tenta se extremar diante dos signos e conjuntos de valores que foram 

amplamente disseminados em linguagens que pautaram suas aparições. Justin Bieber, 

rebelde, tatuado, envolvido em situações criminosas, busca ressignificar construções em 

torno de uma experiência de graça, de uma identidade fragilizada. Ainda que um fenômeno 

típico adolescente, a descoberta por uma nova identidade, no caso de Justin Bieber, em 

estéticas biográficas, foi legitimada em diversos produtos circulados que resultaram em 

experimentos, encenações e projeções. Portanto, os fãs que passaram por este tipo de 

vivência, talvez, se encontrem no mesmo complexo identitário. Fato que pode justificar os 

retratos já “anacrônicos” no Instagram, onde fazem montagens a partir de retratos do cantor 

em momentos distintos da história de vida do astro. Uma suposta tentativa de biografar e 

autobiografar, espontaneamente, uma experiência de gracejo idealizada. Neste caso, pode-

se refletir e relacionar linguagens biográficas e autobiográficas para retratos e autorretratos 

a partir de experiências em torno de uma suposta forma cotidiana do perfil biográfico pop. 

Desafinado a essa possibilidade, Gumbrecht (2006) acredita que a experiência estética e o 

mundo cotidiano não podem incidir simultaneamente. Poderíamos, aqui, portanto, colocar, 

que as imagens interagidas no Instagram talvez direcionem intenções estéticas que 
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espiritualizam almas sedentas por experimentações de graça e impõem linguagens de ser e 

estar no mundo.  

Por último, consideramos importante ressaltar que também buscaremos evidenciar 

nesta dissertação questões que circulam uma possível experiência sensível em torno da 

cotidianidade no perfil biográfico de celebridades, mesmo que no contexto do consumo e 

da estética pop tais referências indiquem cautelas teóricas. Apesar da necessidade de 

cuidados, acreditamos que foi necessário nos debruçarmos sobre as formas (linguagens) 

fotográficas independente de juízos estéticos e, assim, as imagens foram analisadas a partir 

do entendimento de uma estética que privilegia o emprego de uma “energia digital” para 

caracterizar-se como uma possível experiência. Uma estética, talvez, “espontânea”, que se 

consolida a partir da interação entre identidade fragilizada e materializações prescritas do 

life ordinário.  

Trata-se, claro, de uma hipótese que norteou, também, esta pesquisa. E que teve como 

sustentação, entre outros pilares, a premissa de que as dinâmicas afetivas justificam uma 

possível experiência como unidade de valor pois, incorporando o constructo ideológico, 

que pode emergir na indústria do entretenimento, (BAKHTIN, 2012; KELLNER 2001) 

toda performance, linguagem e experiência resultam de uma interação social. No entanto, 

essa interação pode ocorrer não somente com o outro, mas também com qualquer aspecto 

do mundo em que a pessoa vive. Neste caso, o suporte tecnológico, o aplicativo móvel no 

aparelho smartphone. Bakhtin (op. cit.) parece apontar para a existência de uma paixão em 

toda percepção estética, pressuposto que o conecta, nesta pesquisa, aos estudos de Morin 

sobre a “alma” das experiências cotidianas na cultura de massa – local onde se 

industrializaram as imagens e os sonhos. #
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Capítulo 1 – A tecnologia no cotidiano e a imagem na cultura pop  
 

Estar imerso na cultura pop é se estender por objetos que falam por 
clichês, por frases de efeito, por arranjos musicais já excessivamente 
difundidos, por filmes cujos finais já sabemos, canções cujos versos 
já ouvimos, refrões que nos arrepiam, cenas de novela que nos 
fazem chorar, e por aí adiante. O que parece “vazar” naquilo que o 
bom gosto, a “norma culta”, o valorativo, a intelligenza, soam 
atestar como excessivamente comercial, deliberadamente afetivo e 
ultra-permissivo, nos interessa. E nos interessa porque, de alguma 
forma, nos habita. (SOARES, 2013, p.2) 

 
Este capítulo traz uma proposta de articulação entre os complexos e convergidos 

suportes comunicacionais presentes no cotidiano. Formado a partir de conceitos e 

fragmentos conceituais (conceitos ainda em formação ou discutíveis), o que se busca é o 

diálogo que intercala a cultura pop, o cotidiano e a linguagem biográfica. Debruçado em 

questões evidenciadas nos estudos sobre midiatização e comunicação ampliada, Muniz 

Sodré (2002), o intuito se deu em relacionar interações no cenário tecnológico e digital 

com as imagéticas contextuais e fruições estéticas propostas como reflexão nos estudos 

culturais, sobretudo em Douglas Kellner (2001) e Edgar Morin (1967). Buscou-se 

enfatizar o contexto comunicacional, além de ressaltar a interação social, Bakhtin (2012), 

e o construto da enformação e estética biográfica, também a partir de Bakhtin (2011). A 

intenção é refletir como as abstrações oriundas da cultura midiática, dos estudos de 

celebridade e da biografia tradicional configuram um perfil biográfico midiático que se 

sustenta em dinâmicas audiovisuais incomensuráveis.  

 
1.1 Articulações digitais no território comunicacional ordinário 

 
Os cruzamentos que mapeiam o território desta pesquisa são os híbridos midiáticos 

que atravessam e indefinem (no sentido de deixar em aberto) os conceitos formadores da 

cultura de massa e dos estudos de celebridades (celebrity studies). Premissas 

estabelecidas em diversas perspectivas nos estudos de comunicação, já que a tecnologia 

cruza o cotidiano em quase todas as suas esferas da sociedade globalizada e 

mercantilizada, no capitalismo. A amplitude da experiência tecnológica na cultura 

humana transnacional justifica, no caso deste trabalho, os exemplos da cultura da mídia 

onde se fixam imagens e formas audiovisuais que perpassam as relações humanas e que, 

portanto, podem vir a criar linguagens e formas estéticas, entre eles registros de vida 

mercadológicos que podem impor práticas identitárias. Práticas tais, entrecruzadas na 

produção de memória e literatura, originários, de acordo com os estudos sobre 
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midiatizações, de vivências convertidas e atravessadas por tecnologias digitais e também 

pela cultura de massa.   

A valorização e a busca da fruição da cultura de massa, do outro célebre, do outro 

comum, da interação social parecem vigorar na pós-modernidade. Segundo Bakhtin (op. 

cit., p.34) “a consciência só se torna consciência quando se impregna de conteúdo 

ideológico (semiótico)”, dinâmica, então, determinada no processo de interação social. 

Portanto, tudo que é ideológico possui significado e remete a algo fora de si mesmo. 

“Tudo que é ideológico é um signo” (op. cit., p.31), neste sentido, não existe signo sem 

ideologia. E, toda imagem artístico-simbólica ocasionada por um objeto físico particular 

já é um produto ideológico. No entanto, um corpo físico que vale por si próprio, para 

Bakhtin, não significa nada e coincide com sua própria natureza, não se tratando, então, 

de ideologia. Signos são construídos, para o autor, no terreno interindividual, não 

bastando um face a face, mas criando-se grupos socialmente organizados. Assim sendo: 

como se configura a fruição de corpos refletidos e signos digitais, talvez esfacelados, de 

consciência individual ideológica, capturados em coletivos determinados por indústrias 

de entretenimento na sociedade atual?  

Vale ressaltar que para o filósofo a realidade ideológica é uma superestrutura situada 

imediatamente acima da base econômica, “a consciência individual não é o arquiteto 

dessa superestrutura ideológica, mas apenas um inquilino do edifício social dos signos 

ideológicos”. (op. cit., p.36). Mas, será que podemos entender as imagens postadas na 

internet como conteúdo semiótico, localizada em um suposto interindividual não-físico, 

mas que, no entanto, geram uma nova forma de interação social a partir do consumo? 

Pois esses signos, apropriando-se do próprio Bakhtin só podem aparecer a partir dessa 

interação, ou até mesmo, de uma refração, em um terreno interindividual, pois a 

“consciência individual, apesar dos pesares, é um fato sociológico”, (op. cit., p.35).  

As imagens formadas nesses ambientes digitais, midiatizantes por propensão, passam 

então, no contexto comunicacional vigente, a serem entendidas como imagens que se 

forjam, que se dobram, que se alteram, que se modulam, que residem no ser. Luzes de 

corpos e de signos que se presentificam nas relações cotidianas, na televisão, no cinema, 

na internet, na música, no evento, no coletivo e no “eu”. E quando cito a imagem, penso 

em articulação humana desmedida, em impávidos remixes (nome dado para música 

modificada por outra pessoa ou pelo próprio compositor), em bootlegs (cópia modificada 

não autorizada), em mushups (quando duas músicas com melodias comuns são 

misturadas) e outras possibilidades. O signo estético fundante, neste caso, é a tecnologia 
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em toda sua potência. Sodré (op. cit., p.63) entende esse fenômeno como midiático, para 

ele é uma categoria particular, uma hibridização tecnomercadológica, e possivelmente, a 

partir dessa nova interação, deve-se vislumbrar “um espaço de criatividade e liberdade, 

até mesmo um novo horizonte de cidadania”. No entanto, o que se configura nesse tipo 

de relação é a “diminuição da esfera social em que se desenvolve a cidadania”, (op. cit., 

p.63). Portanto, se trata de um paradoxo que articula ideologia, cidadania e coletivos que 

se impõem no cotidiano digitalizado. As interações a serem analisadas nesta pesquisa são 

praticadas por adolescentes e pré-adolescentes fãs do cantor Justin Bieber. 

Contextualmente, impregnados semioticamente por signos originários da indústria 

tecnológica e da cultura do entretenimento, aqui nas dinâmicas audiovisuais, 

estabelecidas pela cultura pop.  

O entretenimento massivo ou cultura pop, entendido neste trabalho, foi conceituado 

no que Edgar Morin (1967) chamou de “terceira cultura”, uma cultura que fomenta a 

reprodução de imagens em escala industrial. Entende-se por cultura pop a concepção de 

processos, produtos e imagens midiáticos massivos. Nos Estados Unidos, país que 

domina o mercado do marketing e entretenimento, essa separação é clara. Lá o pop é 

abarcado pela ideia de indústria cultural. A tradução literal de pop para “popular” não 

pode ser aplicado dessa maneira no Brasil. O “popular”, no contexto semântico entendido 

aqui, seria folk nos Estados Unidos e folclórico no Brasil (SOARES, op. cit.). Portanto, a 

cultura pop é a cultura midiática massiva produzida por grandes conglomerados de 

comunicação.  

No pop tudo que faz sucesso, tudo que já é de alguma forma remix, ganha outra 

versão remix, bootleg ou mushup, em um processo que parece ser infinito. Isso acontece 

em todas as esferas do pop, não somente na música, mas em todos os produtos midiáticos 

que emergem no contexto da mercantilização em escala colossal, que afetam grandes 

públicos. São signos que se configuram e que se apoderam do que Morin (1967) 

acreditou ser a industrialização do espírito. No século XX, o poder industrial, a 

colonização da África, a dominação da Ásia, as feiras de amostras, a segunda 

industrialização, a fábrica de imagens e sonhos e a alma humana se conformaram como 

um complexo que abriu caminho para uma análise tensa e sensível sobre a fruição de 

produtos midiáticos presentes na lógica industrial. Morin (1967), então, destacou um 

extraordinário sistema que se constitui de palavras e imagens aos borbotões. 

Para o filósofo da complexidade, foi no que ele chamou de “terceira cultura” onde se 

industrializou o espírito que penetrou e colonizou a alma humana. Pode-se conjurar que a 
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proposta do estudo do intelectual foi entender esse processo de articulação de dinâmicas 

midiáticas, de acordo com a capacidade de subjetivação de narrativas atravessadas no 

universo tanto dos espectadores quanto dos produtores de comunicação audiovisual. 

Destaca-se, nesse sentido, o progresso operado pela técnica, “(...) não mais unicamente 

voltado à organização exterior, mas penetrando no domínio interior do homem e aí 

derramando mercadorias culturais”. (op. cit., p.15). Para tanto, a cultura e a vida privada 

tornaram-se intrínsecas aos circuitos comerciais e industriais. Soares (op. cit.) acredita 

que: ainda que enraizados pela configuração mercantil e pelas lógicas do capital, esses 

produtos ou processos não invalidam abordagens que reconheçam a inovação, a 

criatividade e a reapropriação. Já Sandvoss (2013) confia que o apoderamento de 

produtos produzidos em massa possa gerar um valor emocional particular.  

Atento às tensões da cultura de massa, que Morin (1967) classificou como “terceira 

cultura”, estabeleceu-se um diálogo com os fatos variados do coração e da alma. Diálogo 

este que surge a partir dos labirintos que “constitui um corpo de símbolos, mitos e 

imagens concernentes à vida prática e a vida imaginária”. (op. cit., p.17). Na realidade 

policultural explicitada por Morin (op. cit.), as culturas imbricadas e articuladas, 

entendidas, neste caso, midiatizadas, são: cosmopolita por vocação e planetária por 

extensão e podem ser enunciadas na atualidade a partir das práticas consolidadas por 

artistas na internet, como é o caso da imagem do canadense Justin Bieber e as várias 

ferramentas e suportes de domesticação de fãs. Desde produções biográficas diversas, 

circulação de audiovisuais, cosméticos, vestuários e publicações de distintas categorias, 

além de construtos de lifes e materialidades digitais, em espaços como fã-pages, sites, 

diários íntimos, blogs, microblogs e aplicativos para smartphones. São recursos de 

marketing pessoal potencializadas na contemporaneidade.  

Ainda segundo Morin (op. cit., p. 18), este tipo de cultura (a “terceira cultura”, no 

caso) nos coloca os problemas da primeira cultura universal da história da humanidade. 

No entanto, o que escapa dessa cultura universal é o que se entende como experiência a 

partir das imagens, gestos e partilhas íntimas que se articulam com a ordem kitschista. Se 

o “produto cultural está estritamente determinado por seu caráter, industrial de um lado e 

seu caráter de consumação diária de outro”, (op. cit., p.20) pode ser possível realizar uma 

leitura estendida e, possivelmente mais sensível, no processo narrativo das imagens dadas 

e compartilhadas. Ao contextualizar a cultura nas imbricadas mass-culture, mass-media, 

mass-society, Morin faz uma auto-análise que é basal para abrangência das possíveis 

entendimentos sobre a estética pop e digital na vida ordinária. Ele diz: “será que meu 
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propósito é sensível? Qualquer que seja o fenômeno estudado é preciso primeiramente 

que o observador se estude, pois o observador, ou perturba o fenômeno observado ou nele 

se projeta de algum modo”. (op. cit., p.21).  

Morin (1967) não concorda com o processo de isolamento das práticas sensíveis, 

fazendo valer uma imersão histórica e sociológica do problema, pois tal restrição 

direciona uma destruição intelectual, pois o termo cultura de massa “não pode ele mesmo 

designar essa cultura que emerge com fronteiras ainda fluidas, profundamente ligadas às 

técnicas da indústria, assim como a alma e a vida cotidiana”. (op. cit., p.22). O autor 

chama esse processo de “complexo global” e alerta para um método que não isole os 

setores, mas que unam uns aos outros. Neste caso, as técnicas industriais e os imaginários 

sensíveis, a alma. Sua proposta é que se percorram os bulevares da cultura de massa. A 

ideia é evitar o empirismo parcelado a partir de um método de totalidade, pois este 

processo “isola um campo da realidade, o que acaba por isolá-lo do real” (op. cit., p.23). 

Ele finaliza o paradigma que vai nortear os estudos culturais e sensíveis.  
É preciso seguir a cultura de massa, no seu perpétuo movimento da técnica à 
alma humana, da alma humana à técnica, lançadeira que percorre todo processo 
social. Mas ao mesmo tempo, é concebê-la como um dos cruzamentos desse 
complexo de cultura, de civilizações e de história que nós chamamos de século 
XX. Não devemos expulsar de nosso estudo, mas sim centralizar os problemas 
fundamentais da sociedade e do homem, pois eles dominam nossos propósitos. 
(MORIN, 1967, p.23). 

 

Já no século XXI, nos anos 2000, o mundo assistiu Steve Jobs17 e seus discípulos do 

Vale do Silício potencializarem o panorama previsto por Edgar Morin (1967), 

industrializou-se o espírito. É neste contexto que o trabalho se localiza. O “sonho” do 

inventor norte-americano Steve Jobs era fazer com que as tecnologias digitais fossem 

utilizadas no cotidiano como uma torradeira de pães. Parece que a filosofia tecnológica 

de Steve Jobs vigora no dia-a-dia dos grandes centros mundiais ocidentais e até mesmo 

em alguns centros orientais, como o Japão e, recentemente, a China.  

O que torna praticamente irrelevante, na pretensão e no contexto deste trabalho, as 

contendas que entornam “materialidades VS imaterialidades”, “realidade VS ficção”, 

“entretenimento VS arte VS consumo”, “simulacro” entre outros parcelamentos, apostilas 

de saber e isolamento de abstrações e objetos. Pode-se afirmar aqui que a internet e a 

tecnologia inserida como uma torradeira de pães no cotidiano vigente (logicamente dos 

#############################################################
17 Documentário “Steve Jobs” (2013). Steve Jobs é considerado um representante mítico na região do Vale do 
Silício, faleceu em 2011 e mudou o mundo ao inventar o computador pessoal e transformar outras cinco 
indústrias: filmes de animação, música, telefones, tablets e publicações digitais.  
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seres humanos que têm acesso e vivem esse postulado tecnológico) pulverizou tais 

paradoxos e, até mesmo, metodologias no campo da comunicação social aplicada e 

avançou para uma comunicação social ampliada (SODRÉ, op. cit.).  

Não se trata somente de práticas interagidas em determinadas plataformas como o 

extinto Orkut, o Facebook, o Myspace, o Twitter, o Instagram, a já antiga febre dos 

fotologs e do MSN, os blogs e diversos. Não se trata exclusivamente de uma cultura 

ciber, trata-se de uma cultura que já atravessou esse espaço, mediou a subjetividade e 

materializou-se no espectro banal, que se fez na interação comum. Sodré (op. cit.) 

entende esse processo como bios midiático. 

 

1.2 O cotidiano pop  

Conseqüentemente, os agenciamentos das imagens no bios midiático cunham 

audiovisuais na vida. As intenções estéticas das imagens digitais circulam como 

potências produtoras de espaços utilizados como territórios imaginários. Tal como a 

ampliação das partilhas de visualidade pop em afetos moventes, amplificados em 

tecnologias móveis. Um exemplo atual é o app (aplicativo) Instagram que permite gestos 

fotográficos e experimentações de imagens que direcionam empatias, a partir de um 

espaço onde se exibem trajetórias vitais e direcionam um íntimo incorporado e 

agenciador de cotidianidade. Para filósofa húngara Agnes Heller (2011), apesar de a 

sociedade ser heterogênea e os grupos exercerem particularidades no face-to-face, existe 

a assimilação de uma realidade social dada, basal. 

Para Heller (op. cit., p.31), o homem participa da vida cotidiana “em todos os 

aspectos de sua individualidade”, no entanto, não consegue realizar-se, nem de longe, em 

toda sua intensidade. Talvez generalizar tal aspecto, no contexto atual, onde as mídias 

digitais articulam comportamentos narcísicos, se configure como uma separação da 

cotidianidade de atividades estéticas que possibilitam experiências sensíveis que, de certa 

maneira, intensificam individualidades em demasia. O que, neste caso, também pode se 

colocar como valor. Pelo menos no que se diz respeito a construções narrativas fruidoras, 

sem subjugá-las em direções estruturais, mas sim, em desdobramentos tecnosensíveis. 

Pode-se considerar que a filósofa esboça o caso, somente como “suspensão” e limita a 

arte, a ciência e a interação repartidas do cotidiano, apesar de ressaltar a capacidade de 

fruição do indivíduo. Sem adentrar, devido ao contexto ao qual está inserida, na questão 

da midiatização.  
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A partir do momento em que a tecnologia e o entretenimento, o digital e o pop, 

passam a configurar os corpos e os comportamentos e, logo, adentram as relações de 

trabalho (um exemplo são os sósias profissionais do cantor Justin Bieber), as dinâmicas 

sociais se desmedem. Fãs se comportam como os ídolos e estabelecem linguagens e 

unidades de valores, podendo até levar esse comportamento para o trabalho ou 

transformando-o no próprio trabalho. Não faltam exemplos: o estudante brasileiro Tony 

Citronoviks, então com 15 anos, é sósia profissional de Justin Bieber e foi cercado por 

uma multidão de fãs em novembro de 2013 na entrada do hotel Copacabana Palace, no 

Rio de Janeiro, onde o verdadeiro Justin Bieber estava hospedado na ocasião. Tony 

Citronoviks se tornou célebre entre os fãs do cantor e já é um sósia profissional18 e, como 

outros sósias, vivem na refração do ídolo. 

  Logo, em uma sociedade pop e digital, potencializada por relações estabelecidas 

por novas mídias, abreviar a percepção estética e científica simplesmente como elevação, 

pode se tornar um complexo restritivo quando se pensa no aspecto comportamental, 

experiencial, intrínseco nas relações com as imagens na atualidade. Agnes Heller (op.cit.) 

estrutura a vida cotidiana de modo que a organização do trabalho, da vida privada, do 

descanso e do lazer é sistematizada em função da estrutura econômico-social, sendo que, 

comportamentos atravessados por unidades axiológicas provenientes de relações 

humanas tecnológicas complexificam o movimento de interação social proposta pela 

autora, já que na sociedade atual exemplificada neste trabalho a interação social é 

digitalizada e “digitalizante”.  

O problema é que, ironicamente, o materialismo dialético burguês, a consciência 

individualista que opõe ao idealismo social, criticado na estética realista de György 

Lukács, de quem Agnes Heller é discípula, também pode ser transformadora para 

consciência do indivíduo, nos vestígios de pequenas relações de empatia, à flor da pele. 

Ao embargar o face-to-face para meras mediações (indivíduos e costumes), que 

estruturam normas do capitalismo e “éticas de integrações maiores” (op. cit., p.34), 

Agnes Heller abafa, sem poder prever, a relação humana apenas como elevação 

determinista para fins coletivos político-marxistas. Entendido dessa maneira, a leitura de 

Heller se reduz, por razões óbvias, em não considerar experiência pop e digital e, de certo 

modo, acaba não colocando a vida cotidiana nem fora, nem no centro da história. 

#############################################################
18http://musica.terra.com.br/sosia-de-bieber-enlouquece-fas-na-porta-de-hotel-no-
rio,21eceebcb6a12410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html. Acessado em outubro de 2014.  
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Gumbrecht (2006) parece abrir uma perspectiva alinhada. No entanto, um pouco mais 

sensível em torno dos problemas que rondam a estética pop e o cotidiano.  

Gumbrecht (2006) questiona a crítica de que a experiência estética não possa fazer 

parte do mundo cotidiano e cita como paradoxo a experiência religiosa, ampliando ainda 

mais a questão. Quando se pensa em experiência estética, “subentende-se que o conteúdo 

dessa experiência (qualquer que seja a ideia de “conteúdo”) é algo que, invariável e meta-

historicamente, não está à nossa disposição em situações cotidianas”, (op. cit., p.50).  

Assim, Gumbrecht (op. cit.) acredita que a condição de não ser integrante do mundo 

cotidiano não é uma exclusividade da experiência estética, pois ela divide esse problema 

com a experiência religiosa. Logo, ele questiona “como podemos distinguir este tipo de 

experiências? No caso do artista Justin Bieber, por exemplo, os beliebers, súditos do 

artista, formam um “exército” com potências “religiosas” nas redes sociais, a partir de 

perfis fakes ou não. Os fãs visam notabilizar o ídolo em diversas plataformas, tanto no 

travestimento, meninos que se vestem como Justin - uma experiência performática -, 

quanto na divulgação deliberada das plataformas investidas (Twitter, Youtube, Facebook, 

Instagram, entre outros).  

Gumbrecht (2006) responde à própria pergunta-chave sobre uma possível distinção 

de experiências a partir das categorias kantianas do “belo” e do “sublime”, que se refere 

ao sentimento que ambicionamos e, utiliza como exemplo a “harmonia” e a “graça”, que 

para ele podemos desfrutá-los na excepcionalidade da experiência estética. Já na 

experiência religiosa, ocorre o contrário, pois poderia ser “muito bem algo que não 

desejamos e nem apreciamos de imediato, mas uma experiência que nos foi imposta”. 

(op. cit., p.50). Ainda assim, Gumbrecht não classifica seu trabalho, no artigo exposto, 

como uma abordagem reflexiva de “fusão entre arte e vida”. Ele acredita que a contração 

entre experiência estética e cotidiano neutraliza aquilo que há de mais particular na 

experiência estética, ainda que essa experiência estética aponte para um novo estado 

universal do mundo, mas somente como exceção, pois “os momentos da experiência 

estética se parecem com pequenas crises”, (op. cit., p.51). Sempre como oposição ao 

fluxo de experiências cotidianas.  

Gumbrecht (2006) articula seu propósito a partir da Crítica da faculdade do juízo, de 

Kant, onde se entende que a experiência produz sentimentos íntimos, de finalidade sem 

fim (o que chamamos de “belo”), do ensaio A origem da obra de arte, de Heidegger (a 

metáfora do “templo” como catalisador e desencadeador do desvelamento) e do livro 

“Estética da aparência”, de Martin Seel, onde se acredita que o conteúdo da experiência 
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estética não é apenas o seu objeto, mas um objeto associado ao conceito que lhe 

atribuímos na nossa linguagem. Gumbrecht, então, confia que a experiência estética se 

complexifica por uma abordagem eclética (1); por uma experiência que interrompe o 

cotidiano (2); por uma experiência estética que surge da adaptação máxima dos objetos à 

sua função (3) e; sobre uma experiência estética que resulta de um quadro situacional. 

(4). (op. cit., p.52). 

Ao pensar o fenômeno tecnológico, as imagens (retratos e selfies) que transitam entre 

o audiovisual e montagens fotográficas, as suposições de Gumbrecht (2006) são um tanto 

instigantes para a pesquisa. Quando um adolescente, não necessariamente, se veste como 

ídolo e publica um retrato, uma imagem atravessada de intimidades, o sujeito cover ou 

não se encaixa conceitualmente em alguns problemas apresentados por Gumbrecht (op. 

cit.). Estes dizem respeito às complexidades das questões espaciais e de presença. 

Também na interrupção do cotidiano, pois o momento, o instante do mimético, pode ser 

entendido como uma crise identitária. Ainda, do surgir do arranjado e articulado de 

objetos, constituídos pela indústria de sensíveis à função mimética e, conseqüentemente, 

do resultado do quadro situacional, o contexto cotidiano é questionado.  
Com base nessas redes conceituais desenvolvidas por Kant, Heidegger e Seel, 
gostaria de propor, como série meta-historicamente válida de distinções, os 
seguintes quatro conceitos para descrição da experiência estética. O conteúdo da 
experiência estética seriam os sentimentos íntimos, as impressões e as imagens 
produzidas pela nossa consciência [...] os objetos da experiência estética seriam 
as coisas suscetíveis de desencadear tais sentimentos, impressões e imagens. [...] 
As condições da experiência estética são as circunstâncias situacionais 
historicamente específicas nas quais a experiência estética estaria baseada. 
(Gumbrecht, 2006, p.54). 

 

No texto, Gumbrecht (op. cit.) releva as questões sobre as materialidades da 

comunicação, questão que, em geral, sobressalta aos estudos do teórico-literário alemão. 

Ele diz que a atmosfera cultural nos faz perder cada vez mais o contato com a 

materialidade das coisas e que estimamos, “enquanto conteúdo da experiência estética, a 

impressão de uma oscilação entre efeitos de significação e efeitos de presença, entre os 

conceitos e a funções que associamos aos objetos, por um lado, e sua tocabilidade.” (op. 

cit., p.54). 

Tocar em afetos moventes, tocar em imagens que são imateriais, mas que se 

instauram em gestos corpóreos, materiais, por exemplo, em retratos feitos por fãs, 

qualifica o estudo do filósofo alemão para se pensar uma prática de corpos e luzes. A 

experiência estética pode se localizar exatamente na oscilação entre os efeitos de 

significação e os efeitos de presença. Este oscilar entre os efeitos é classificado como 
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uma pequena crise, pois ela ocorre em contextos que interrompem o fluxo cotidiano, 

neste ponto, talvez se afine com Heller.  

Gumbrecht (2006) enfatiza que “´(...) nós todos já passamos por esse momento em 

que um objeto já nos foi familiar, de repente e sem qualquer motivo visível ganha uma 

aparência estranha ou causa um sentimento de estranheza”. (op. cit., p.55). Assim como 

na dança de John Travolta no filme Embalos de sábado à noite (1977), a cultura sofre de 

assombros, estranhamentos e embaraços ininterruptos (Quem nunca viu algum indivíduo 

dançar como John Travolta ainda nos dias atuais?). Então, Gumbrecht (2006) questiona, 

“será que devo chamar esses momentos de experiência estética?”. Uma das possíveis 

respostas sugeridas pelo autor é exatamente o que se localiza e o que é trânsito entre os 

efeitos de presença e os efeitos de significação. A experiência estética pode consistir 

nesta névoa. Ele reflete e descreve sobre metáfora do frame (como moldura, 

enquadramento) que funciona como um limiar no fluxo da percepção e sobre a negação 

da interrupção já que a experiência estética depende de uma adaptação à sua função. 

Ilustrando essa oscilação, basta refletir sobre o exemplo citado de John Travolta ou até 

mesmo as “repetitivas” apresentações da cantora Madonna. Alguns sujeitos vivem essa 

experiência como um assombro, outros como um frame.  

Para Gumbrecht (op. cit.) a condição-chave para a experiência estética (aqui digital e 

pop) se estabelece na materialização do desinteresse, nas pequenas crises e se concretiza 

numa distância complexa entre experiência estética e mundo cotidiano externo, paralelo. 

Recorrer à Gumbrecht para entender esses espaços como lugar de pequenas crises é uma 

tentativa de captar a função de determinadas ordens cognitivas que culminam em algum 

tipo de experiência, paradoxalmente, agenciadoras de cotidianos não tão distantes. Assim 

como nos deslocamentos de práticas cotidianas ordenadas para assistir um show musical, 

um espetáculo teatral ou uma partida de futebol.  

No caso de John Travolta, os exemplos são de pessoas que até hoje imitam a dança 

do ator, em súbitas pequenas crises; no de Justin Bieber, são os travestimentos de corpos 

e postagens de fãs (análise que será feita no terceiro capítulo desta dissertação). Elvis 

Presley e Michael Jackson também são casos desses frames emblemáticos e populares 

que corroboram esses atravessamentos. “A experiência estética é uma frame que se 

estabelece atrás de 'suas costas'”. (op. cit., p.60). Então, ao observar os casos pode-se 

dizer que os frames originados do star system até a cultura digital podem se convertem 

em experiência estética e se relevam em linguagens. 
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Partimos então deste ponto, a partir do pensamento autores citados, que somos 

linguagem pop atravessados por tecnologias digitais. Do ponto ampliado no que se refere 

à profetização de Marshall McLuhan (1964), podemos dizer que não somos somente 

extensões dos meios, somos também imagens e interações. O que quer dizer que não é 

apenas o meio que é a mensagem, nós somos a mensagem. Somos o Google, o Youtube, 

o Whatsapp. Em paralelo com os estudos de Sodré (op. cit.) pode-se dizer que essas 

ferramentas podem se apresentar como próteses tecnológicas. Portanto, o escopo é 

pronunciar que a cultura digital é a cultura deste início de século e a estética pop se 

consolida como uma das principais forças neste tipo de interação social e registro 

humano digitalizado. O processo, talvez, crônico deste tipo de ação é que a estética pop e 

a cultura digital acabam por ser tornar intrínsecos.  

Quero dizer que, se por acaso existe um signo essencial que fundamenta o digital e o 

pop, este signo é a imagem digitalizada produzida por conglomerados de comunicação 

norte-americanos. Imagens traduzidas em signos de luzes, em contrates, em brilhos, em 

filtros, em fotografias forjadas, sobrepostas, em áudios remixados, em informações 

pasteurizadas, em diagramações padronizadas, em perfis encurtados, em timelines de 

vida, de posts “ideológicos”, de localizações digitais. A navegação online passa a ser uma 

espécie de DNA dos signos na atualidade, pois este tipo de prática reconfigura grande 

parte dos signos estabelecidos na modernidade, até mesmo dos registros históricos, de 

memória e de história vida.  

O mundo das celebridades que se faz a partir da indústria tecnológica coloca o pop e 

o digital na mesma condição. Se chamarmos isso de alienação, ela já se deu. O que passa 

a interessar é: como os novos signos modelam novas práticas produtivas? Um desses 

aprendizados é o que conhecíamos como biografia.  

 

1.3 O entretenimento digital 

As práticas testemunhais e narcísicas que tomam conta das relações na internet e 

acabam por saltar à vida ordinária e formar novas subjetividades são características dessa 

pós-modernidade. Desde a narração autobiográfica do próprio perfil na rede social Orkut 

até a compulsão fotográfica e exibicionista nos chamados fotologs. A postagem de vídeos 

amadores no Youtube também enformou outras práticas.  

Ao se apropriar de Sodré (op. cit., p.23) é possível entender a biografia célebre, 

precoce, como um objeto, presente no tempo, que se configura discursivamente “em 

função de vetores mercadológicos e tecnológicos”, também caracterizado pela 



36#
#

prevalência da forma sobre o conteúdo semântico. A tecnologia de sociabilidade rompe 

as barreiras materiais e cria um fluxo de rede unificado ao campo comunicacional. A 

partir deste mapeamento, o mundo virtual pode significar não somente um mecanismo de 

representação, mas um mecanismo de representação-apresentativa (op. cit.) que se 

constitui a partir do midiático. 

Neste sentido, a possibilidade biográfica é amplificada continuamente, em forma e 

conteúdo, pelos novos espaços da internet. As construções simbólicas do perfil célebre, 

formatada pelas comunidades que compartilham as emoções, possibilitaram 

entrelaçamentos que podem ser efêmeros (ou não - isto mereceria uma outra discussão), e 

que dão margem a se repensar outras possibilidades de experiências, fundamentada em 

uma ritualização praticamente cotidiana. Assim, questões implicadas no relato biográfico 

sugerem conjunções problemáticas diante de possibilidades de relatos ou situações de 

vidas características da realidade das novas tecnologias e das respectivas hibridizações da 

produção convergente. Aqui, o documentário biográfico é, então, apresentado e atracado 

no medium, entendido como uma “impregnação de esferas particulares de ação da 

sociedade nacional e mundial por tecnologias da comunicação” (SODRÉ, op. cit., p.37).  

Os conflitos narratológicos do perfil célebre, os contextos e as técnicas de produção 

biográfica, as perspectivas teóricas da comunicação, as possíveis hipóteses que 

conglomeram este estilo de história de vida, baseados na imagem espetacular, se dirigem 

para o compartilhamento sensível, em um suposto novo tempo biográfico. Ao ressaltar 

uma análise de comunicação ampla da mídia, voltada para a tecnointeração, para a 

comunhão, Sodré (op. cit.) direciona as subjetividades perpassadas por tecnologias para 

uma nova forma de vida, que se articula, depende e vive por meio da mídia, onde se 

formam comunidades sensíveis, solidificadas por práticas de consumo.  

Então, quando o perfil construído se encerra no alcance do sucesso midiático, o 

objeto do relato de vida passa a se conformar no contexto da fama e, não mais, no que foi 

construído na trajetória vital. Aparentemente, a tradicional narratividade linear temporal 

deixa de ser o lugar comum do perfil biográfico. O relato em torno do momento, do 

instante, pode vir a ser entendido como um romance espetacular, nascente em um tempo 

biográfico problemático. Então, o tempo biográfico não deixa de ser uma questão 

perturbadora. As impossibilidades ou as valorações que o relato biográfico pode enformar 

(no sentido de dar a forma, estetizar), são discussões também evidenciadas nos estudos 

narrativos e na teoria literária. Em diálogo com Bakhtin (2011), definir o tempo 

biográfico como a descrição de uma vida (onde o sujeito é tomado como objeto), fornece 
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um importante repertório para se entender os espaços biográficos problematizados pelo 

digital. O tempo biográfico para o lingüista é o que mais se assemelha ao tempo real, pois 

os instantes, as horas e os dias estão imersos na realidade, ao contrário do tempo 

aventuresco e do tempo lendário. Esse agrupamento se dá, segundo Bakhtin (op. cit., 

p.214), na incorporação, ainda que embrionária, da vida biográfica ao tempo histórico. 

Afinal, “é impossível falar de uma época, cuja durabilidade, que vai além dos limites de 

uma vida única, é representada antes de tudo por gerações.” (op. cit., p.214). Então, 

apesar do alento agenciador na modulação de tais gerações a complexificação acontece 

devido à sugestão de que “o tempo biográfico ainda desconhece o tempo autenticamente 

histórico”. (op. cit., p.215).  

Ainda sobre as modulações da estética biográfica, Bakhtin, organiza os gêneros do 

discurso e remete o tempo biográfico à trajetória vital, plenamente real, pois é ancorada 

em fatos da vida, está envolvida em processos de referencialidade com o tempo. Tais 

relatos são descritos a partir de um enredo, “nascimento, infância, anos de aprendizagem, 

casamento, construção do destino, trabalho, afazeres, morte, etc.” (op. cit., p.213), 

embasados em uma força de valores que objetivam a forma romanesca deste tipo de 

texto. Esta perspectiva não encontra embasamento em Bourdieu (1998) que atenta para o 

que chama de ilusão biográfica, pois para ele, a história de vida não é possível em um 

sentido total, em uma relação de causa e efeito, se pensada como um documento 

histórico. Para Bakhtin é, no mínimo, embrionária.  

É proeminente que para Bakhtin (2011), o sentido biográfico está na coletividade, 

que admite um olhar total sobre a vida, pois o autor considera que o outro é capaz de dar 

a tão desejada forma plena constituída no exercício narrativo. Para o autor, a história 

dessa vida pode estar na boca das pessoas, para quem a contemplação da vida é apenas 

uma antecipação da recordação dessa vida pelos outros e, “se o mundo dos outros goza de 

autoridade axiológica para mim, ele me assimila enquanto outro” (op. cit., p.141).  

Neste caminho, o problema das trajetórias vitais alocadas na internet, no Instagram e 

na cultura do compartilhamento se contextualiza nas múltiplas comunidades conformadas 

pela empatia, pelo fetichismo do consumo. Isto remete, ainda pensando em Bakhtin, que 

a força valorativa que determina a celebridade dentro da comunidade regida pelos afetos, 

a partir do relato de si, da história de vida, promove pertinência investigativa do perfil 

célebre precoce e periódico. E aí, vale indagar: que tipo de força axiológica determina a 

celebridade dentro da comunidade envolvida pelos afetos, a tal ponto que o relato de si se 



38#
#

estabeleça como uma história de vida, ainda que deslocada, da trajetória vital entendida 

por Bakhtin?  

 

1.4 As novas mídias e os perfis biográficos 

No início do Renascimento, o tom confessional, ligado à autobiografia, irrompe 

freqüentemente na auto-suficiência da vida e em sua expressão. Bakhtin observa que é o 

valor biográfico que acaba vencendo. Segundo o lingüista russo, os valores biográficos 

são comuns na vida e na arte, isto é, podem determinar os atos práticos como objetivos 

das duas. São as formas e os valores da estética da vida. 
O autor da biografia é aquele outro possível, pelo qual somos facilmente 
possuídos, que está conosco quando nos olhamos no espelho, quando sonhamos 
com a fama. [...]. A biografia é uma dádiva que recebo dos outros para os outros. 
A fronteira entre horizonte e ambiente não é estável nem tem importância 
essencial na biografia; o momento de empatia tem a máxima importância. Assim 
é a biografia. (BAKHTIN, 2011, pp.152-153). 

 

A história de vida está no outro ou, poderíamos dizer, que está no compartilhamento. 

O outro que compartilha é o que se impregna de unidades axiológicas. O valor da 

biografia e o que hoje se enfatiza, enforma a própria construção da identidade. No 

entanto, é valioso considerar que as questões identitárias reiteradas por Hall (2006) estão 

presentes na valoração biográfica: “[...] psicanaliticamente, nós continuamos buscando a 

identidade e construindo biografias que tecem as diferentes partes de nossos eus divididos 

numa unidade” (op. cit., p.39). A intenção, segundo o autor, é recapturar o prazer 

travestido de plenitude. Ao apontar uma falta de inteireza na busca da identidade plena, o 

pesquisador atenta para um fluxo, um processo em andamento na biografia. Hall (op. cit.) 

adverte sobre a insatisfação do sujeito partido, que unificou a personalidade numa ilusão, 

na fantasia de si durante a fase lacaniana do espelho. Segundo o autor, o processo 

psicanalítico busca a construção da biografia e tece as unidades descentradas. Tais 

necessidades biográficas circulam o sujeito e ganham vida na construção do relato 

testemunhal. O testemunho e a descrição, que tomam a memória como base, têm a função 

de verticalizar, de dar a forma, de estetizar a identidade.  

Nessa direção, Loriga apresenta inicialmente um panorama crítico da História. A 

partir de Descartes, Galileu, Pascal e Bacon, ela certifica que os quatro pensadores 

“consideram a História uma disciplina que não sabe esquecer, escrava do passado e, 

portanto, fatalmente destinada a se submeter ao princípio da tradição” (op. cit., p.18).  

Retomando o filósofo francês, Paul Ricoeur, a autora afirma que a forma de superação 
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diante da crítica da História se estabelece na confiança do testemunho e na possibilidade 

de se acreditar no relato histórico. Segundo Ricoeur, ao ser citado pela autora, a memória 

é ligada a uma ambição, uma pretensão, de ser fiel ao passado. Ele diz que a memória 

contém um enigma: o da presença do ausente pela imagem. Isto é, o enigma da 

representação do passado na memória vem do que o sujeito se lembra, sem as coisas e 

com o tempo. Vale questionar nesse sentido as condições simbólicas e temporais que essa 

produção de memória é submetida atualmente.  

O sentido pode não estar somente no testemunho em si e na memória, mas no que é 

feito dela, pode estar além, na interação, na experiência, no compartilhamento de retratos 

que registram trajetórias vitais como presenças testemunhais. Esse resgate da lembrança 

está acessível, no arquivado, não apenas no recurso testemunhal, produzido por um 

profissional da narração, mas está na internet, no Youtube, no Facebook e no Twitter. 

Diante deste panorama, qual é o lugar da identidade, da memória, do testemunho, da 

história e do esquecimento no audiovisual biográfico de Justin Bieber, legitimado pelo 

vídeo e pela fotografia acessível e viral?  

Neste sentido, talvez valha recuperar definições que envolvem o gênero documental, 

a memória e o testemunho como abertura para narrativas biográficas que surgem a partir 

de precedentes relacionados com a experiência humanista diante da estrutura da 

linguagem biográfica: 
Enquanto estrutura geral, um gênero pré-existe à realização efetiva de qualquer 
produto.  Em biografias, a identificação do indivíduo implica na descrição, em 
algum momento, dos contornos físicos ou, no mínimo, possíveis indícios dos 
seus traços. Caso tal seja impossível, por ausência ou confiabilidade do registro 
histórico, a especulação fará parte da trajetória biográfica, garantindo, quase 
sempre, aura mística e misteriosa ao personagem em foco. (TAVARES, 2011, 
p.4)  

 

Logo, se biografar é vasculhar o já vivido, o que já está ausente no tempo e no 

espaço enquanto materialidade, como definir as biografias compartilhadas, onde a 

presença do ausente, a busca pela lembrança e a distância do vivido não são mais 

questões centrais? Tavares (2011) abre caminho para o assunto ao afirmar que não se 

pode ignorar os “novos registros audiovisuais que se apresentam como testemunhas da 

história e possibilidades de memória” (op. cit., p.11). A esta questão, talvez valha lembrar 

que estética, consumo, registro histórico, identidades descentradas e experiência afetiva 

interatuam em intervalos de tons, em vestígios de vidas que não podem ser vistos 

somente como relações humanas prescritas.   
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O que se pode observar neste processo é exatamente o tensionamento entre indústria 

cultural e estudos sensíveis, pois não é possível tratá-los neste caso como instâncias 

independentes. Ao reconhecer a ordem do capitalismo, que leva vertiginosamente a 

cultura em direção ao lucro em todo seu complexo, a questão é enfocar a fruição que se 

coloca como biográfica e o agenciamento íntimo, sem a pretensão de isolamento histórico 

e literário, no entanto, privilegiando a experiência de práticas estéticas cotidianas que se 

desenrolam em gestos e registros narrativos, encorpados por signos que emergem do 

próprio processo digital.  

Quando se confronta e complexifica o olhar sobre a interação humana, é interessante 

costurar reflexões sobre as imagens do cantor Justin Bieber tanto para retratos e vivências 

categorizadas e condicionadas quanto para retratos experienciáveis, submetidos à 

experiência pop. O desafio é intuir o problema a partir de pictóricos condicionantes – o 

pastiche, a estética do lixo – carregadas sobre o conceito de kitsch, e experiências 

agenciadoras tensionadas na vida e na arte cotidiana, no entretenimento. Pois a intenção, 

não é reverberar postulados da arte, como a autonomia da arte e, muito menos, calcificar 

a fruição estética que o entretenimento ocupa na experiência cultural (JANOTTI, 2009).  

A arte pop, entendida aqui como uma estética pop na cultura digital, como uma 

experiência do cotidiano, evidenciam atravessamentos de imagens que percorrem a 

exploração de espaços visuais experimentados no Instagram. Logo a perspectiva se 

configura como uma estratégia que ressalta a estética cotidiana para pensabilidades do 

pastiche. Um exemplo no contexto atual que justifica essa articulação entre o digital e a 

vida cotidiana é a proliferação das selfies, autorretratos, em todas as esferas da mídia. Até 

mesmo na produção de notícias. Não só no mundo das celebridades, a exibição selfie é 

evidente, selfies são tiradas em diversos momentos íntimos, até mesmo em velórios. 

O desafio é entender o mundo do entretenimento a partir de percepções, de molduras, 

de audiovisuais biográficos. Com o anseio de decifrar que tipo de desvelo, diante desses 

objetos, pode nos trazer uma produção de conhecimento sobre o cotidiano emergente. 

Conseqüentemente, como as articulações de imagens de Justin Bieber cunham vivências 

e narrativas. As fãs de Justin Bieber (img.1) arquivam fotos do cantor aos 16 anos no 

aplicativo Instagram. Uma fã escreve com suposto saudosismo, já que no momento dessa 

investigação o cantor se encontra com 21 anos: “pirando nessas fotos”.19  

#############################################################
19 O material foi acessado e postado em abril de 2013 no perfil @biebersmaniabr, quando Justin Bieber já estava 
com 19 anos.  
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Img.1 Ao arquivar fotos dos ídolos nas redes sociais, os fãs do cantor criam uma espécie de memória 
virtual, onde as imagens do artista podem ser acessadas e compartilhadas por outros fãs. São encontros 
afetivos atrelados em um espaço de interindividualidade.  
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Capítulo 2 – O fenômeno pop Justin Bieber: quando o estético domina o real 
 

Estou cada vez mais convencido de que a insolência nunca é 
necessária ao se tratar de um fenômeno, de que a crítica 
deve primeiro se exercer sobre si mesma para conservar 
algum valor fora de si. (MORIN, 1989).  

 

Este capítulo busca apresentar como o cantor Justin Bieber é construído 

esteticamente a partir do fenômeno do star system, passando pelo cinema musical, pela 

televisão musical, pela internet e pelo documentário. Conforme vamos discutir, o cantor 

canadense, que permeia o imaginário de uma geração de adolescentes, fundamenta-se na 

saturada concepção mitológica da felicidade (MORIN, 1989) em que o desejo de ser 

amado e o carisma são instrumentos essenciais para o desenho deste território. Logo, a 

proposta é discutir, nesta parte do trabalho, como as "potências" procedentes das novas 

tecnologias cotidianas e domésticas de captação na era das celebridades, se configuram. 

Explica-se, aqui, como os fãs de Justin Bieber acrescentam um excêntrico viés no 

fenômeno imaginário de articulação midiática: os fiéis (os beliebers) do cantor oferecem 

representações iconográficas em massa como testemunho público e publicitário de 

gratidão (já que são postados na internet). Este movimento configura algo além do que 

sempre pareceu ser testemunhos usuais da relação fã-ídolo. Agora, o que se realiza na 

rede são colagens fotográficas ou edições videográficas com intenção biográfica. Questão 

que será analisada neste capítulo a partir do que Morin (op.cit.) entendeu como 

“necessidades imaginárias”. 

 

2.1 A construção do mito Justin Bieber e o padrão star system 

A construção mítica do fenômeno Justin Bieber pode ser compreendida a partir da 

máquina de fabricar, manter, promover estrelas: o star system. De acordo com o 

pesquisador francês Edgar Morin (op. cit.), o star system se cristaliza em torno da ideia 

da mitologia do amor, nos signos que representam um ideal de “felicidade”. Neste caso, 

se configura no star system como um sistema de linguagens cuja projeção e identificação 

se conformam em torno de signos que emergem a partir de necessidades imaginárias dos 

indivíduos burgueses.  

Para Morin, essas necessidades imaginárias são de difícil compreensão e marcam o 

estágio da civilização capitalista do século XX. O que fica evidente, para o autor, é que o 

endeusamento de celebridades e o amor atendem à complexidade do homem na busca 

pela graça e juventude e é formador de identidades. As identidades são concebidas por 
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meio dos arquétipos “fundamentais” ao imaginário. Por exemplo, a vedete surge como 

aquela que pode preencher o espírito sedento de amor. Em termos contemporâneos, e já 

focando na questão Justin Bieber, não é difícil encontrar os padrões descritos por Morin. 

Talvez um dos casos mais marcantes seja o norte-americano Toby Sheldon, de 33 anos. 

Fã de Justin Bieber, ele gastou cerca de cem mil dólares em cirurgias plásticas para ficar 

parecido com o cantor. Em entrevista concedida para um tablóide britânico, Sheldon 

comentou a “cirurgia do sorriso”, procedimento que realizou em julho de 2013: “é o 

sorriso que dá ao Justin essa aparência jovial”20, disse.  

A fabricação desses arquétipos traz o imaginário da graça e da juventude para uma 

relação social complexa (psicológica e econômica), que unifica ídolos e produtos. Neste 

sentido, a construção da vedete Justin Bieber se dá abarcada aqui, inicialmente, por 

fenômenos comunicacionais atravessados: o star system, a cultura da mídia e a internet. 

Mercadoria total de um sistema que duplica o consumidor e o consumido, o sujeito e 

objeto da publicidade, Justin Bieber surge de um contexto tecnológico específico, a 

internet. Ou seja, diferentemente dos astros oriundos do cinema (apesar da indústria 

utilizar as mesmas técnicas de sedução), Justin Bieber tem sua ascensão e trajetória de 

fama inteiramente inseparável da internet. Logo, o artista canadense se notabiliza como 

uma estrela dos tempos on-line, fato que o coloca no epicentro de um fenômeno 

comunicacional. Tal ascensão teve início após o então pré-adolescente, de 16 anos, postar 

seus vídeos caseiros no canal Youtube, a partir de 2007. Em pouco tempo, ele se torna a 

principal estrela genuinamente oriunda da Internet, algo que não havia acontecido antes, e 

que coloca a nova plataforma em lugar similar ao papel antes desempenhado pelo cinema 

e, depois, televisão, na fabricação das suas "estrelas". 

A diferença da origem, no entanto, não impediu que Justin Bieber fosse concebido, 

liturgicamente, com os mesmos arquétipos sedutores da alma (felicidade, graça, 

juventude, otimismo e amor) utilizados no star system.  Seu processo de transformação 

também marca um conjunto de convenções estéticas e afeições procedentes deste tipo de 

engrenagem que dominou o comércio simbólico durante o século XX. O star system é 

compreendido no fenômeno do cinematógrafo que se faz de uma maneira 

multidimensional, sociocultural e mercadológica. E, segundo Morin, existe uma relação 

com: os caracteres fílmicos da presença humana na tela e a questão do ator; a relação 

expectador-espetáculo, isto é, os processos psicoafetivos de projeção-identificação; a 

#############################################################
20 http://cultura.estadao.com.br/blogs/gabriel-perline/fa-gasta-mais-de-us-100-mil-em-cirurgias-para-ficar-parecido-com-
justin-bieber/ 
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economia capitalista e a produção cinematográfica e a evolução sócio-histórica da 

civilização burguesa. Morin (op. cit.) acredita que a mitologia das estrelas não pode ser 

considerada uma “ilha de ignorância”, infantilidade e religiosidade, para ele, a mitologia 

das estrelas reflete justamente o desenvolvimento da modernidade, da vida urbana e da 

burguesia.  

No entanto, a partir de 1930, o cinema vai investir em outro modelo de estrela. 

Agora, os filmes se tornam mais completos e realistas, investem nos aspectos 

psicológicos dos personagens e, também, exploram mais os momentos leves, alegres. 

Tais mudanças chegam, ainda, ao gênero: muitos filmes se reconhecem como comédia, 

ou aventura ou romance. Estas mudanças buscam responder as expectativas e exigências 

específicas do público que vive o efeito da "grande depressão" de 1929. Assim, para 

combater o efeito negativo que se abateu sobre os Estados Unidos com esta grande crise 

econômica, Hollywood "opera sob o signo do otimismo [...]. O happy end torna-se uma 

exigência, um dogma. (MORIN, op. cit., p. 10). É o aburguesamento do imaginário 

cinematográfico. Neste caso, é a projeção e a identificação que caracterizam o estágio 

burguês que aproxima o imaginário e o real. Relação que, neste século, se tornou ainda 

mais complexa e, segundo Sodré (op. cit.), midiatizada.  
A vida da alma se amplia, se enriquece, se hipertrofia mesmo, no interior da 
individualidade burguesa. A alma é precisamente o lugar de simbiose no qual 
imaginário e real se confundem e se alimentam um do outro; o amor, fenômeno 
da alma que mistura de maneira mais íntima nossas projeções-identificações 
imaginárias e nossa vida real, ganha mais importância. (MORIN, op. cit., p.11) 

 

A partir de 1930, então, começa a se desenvolver um quadro de romantismo burguês. 

Na troca cotidiana entre real e imaginário, o laço afetivo entre o espectador e o herói se 

torna cada vez mais pessoal e o espectador passa a temer a morte da personagem. A 

morte, que antes de 1930 era umas das “mitologias necessárias”, passa a ser abominada 

neste contexto. Assim, o happy end substitui a tragédia. O amor, a felicidade e o 

otimismo sobressaem na complexidade mitológica. A vida afetiva, entendida como 

imaginária e prática, se realiza em afirmações egoístas da individualidade, em 

psicologismos e compreensões que extrapolam sonhos desencarnados.  

Assim como na teoria do herói e da personagem em Bakhtin (2011), o herói se 

legitima a partir da representação de outro que reflete e refrata o sujeito, a personagem. 

As estrelas de cinema examinadas por Morin (op. cit.) se tornam “deuses e deusas” 

exatamente devido a essa refração, a convalidação do ser. A estrela contamina a 

personagem e a personagem contamina a estrela, chegando até a transcendê-la em 
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determinados momentos, como, por exemplo, quando a estrela lança mão de seus 

“poderes” divinizadores do amor. Justin Bieber, em seu primeiro momento de fama, 

parece se encaixar nesse perfil. O perfil de uma estrela “de amor”, assim como Marylin 

Monroe e, antes desta, Mary Pickford.  

Segundo Morin (op. cit., p.7), de 1913-1914 a 1919, a estrela se solidifica 

respectivamente nos Estados Unidos e na Europa. Mary Pickford é a primeira estrela e 

exemplar estrela: seu título de noivinha do mundo a oferece à projeção-identificação do 

espectador. A virgem inocente, com imensos olhos crédulos, de lábios entreabertos ou 

suavemente sarcásticos, a diva que sofre e faz sofrer e o mistério divino são 

características básicas da estrela feminina. Já as estrelas masculinas não eram ainda os 

“ídolos de amor”, mas continuadores dos heróis dos primeiros filmes.  

As estrelas “de amor” se diferenciam da “estrela cômica” e da “estrela heróica”, no 

sentido aventuresco. Morin descreve a estrela “de amor” como uma estrela 

“profundamente boa”, que ama as crianças e os idosos. Essa bondade também deve se 

manifestar na vida privada, cotidiana. Por isso, no star system (que durou dentro dos 

moldes tradicionais até a década de 1950), as estrelas assinavam contratos que 

interferiam em todas as esferas da vida (até mesmo as relações pessoais e 

relacionamentos amorosos). As estrelas são aptas a dar conselhos íntimos, morais e 

estéticos para os fãs e devem viver “sinceramente” suas paixões.  

Toda a economia da indústria do star system girou em torno da vida cotidiana e banal 

das estrelas em oposição à vida gloriosa e ideal. A vida material das divindades, resultado 

desse contrário, era completamente cinematográfica, no sentido célebre que o sistema de 

estrelas procurou produzir. Totalmente contaminada pela própria imagem, pelo mito, as 

estrelas vivem em um mundo de festas, prazeres e, logicamente, amor. Para Morin, a 

festa de Cannes serve como exemplo desse palco mítico espetacular que une o real e o 

imaginário.  

A indústria do star system estimulou os signos biográficos (questão que será 

explorado no terceiro capítulo desta dissertação). “Humanizada”, no sentido de aproximar 

o personagem cinematográfico da vida cotidiana, esvaziada de seu caráter divino, a 

estrela se disponibiliza a manifestar uma “ternura maternal com os inocentes, fracos e 

desprotegidos”. A “divindade” que se realizava no registro de sentimentos divinos do 

amor e da morte passa a se realizar na vida cotidiana, na vida familiar, caseira, “no gosto 

por batata fritas”. Esse é primeiro indício de uma fábrica de lifes iniciada no star system. 

Incontáveis tentativas de perfis biográficos despontam como prática lingüística que 
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impõe trajetórias vitais efêmeras. Perfis célebres começam a se instaurar em todas as 

esferas do espetáculo, inclusive no corpo (ver capítulo 3).   

“Menos marmóreas, as estrelas humanas são subitamente menos idolatradas, porém 

mais amadas”, (op. cit., p.43). As estrelas, determinadas por seu duplo na tela, são 

envolvidas no que Morin chamou de “dialética do desdobramento”. A psicologia do 

desdobramento reunifica a personalidade e se realiza nessa mitologia do amor real e 

imaginário. A estrela é tomada pelo seu próprio mito e, voltando a Bakhtin (2011), reflete 

e refrata no ser. 

Após 1930, talvez como circunstância dessa representação mítica, os fã-clubes 

(comunidade de fãs), começam a surgir de forma sistemática e organizada. Nos fã-clubes, 

o amor pelo ídolo se transforma em "religião". Frágil e sujeita a agentes desagregadores, 

essa religião vai perdendo força na medida em que o fã envelhece, pois o amor da vida 

cotidiana substitui o amor pela estrela. “A divindade da estrela é passageira. O tempo 

corrói. Ela só pode escapar ao tempo através das recordações”, (op. cit., p.69). Será por 

isso que os registros “biográficos” se impõem de maneira esquizofrênica na indústria do 

entretenimento pós-moderna? A indústria das estrelas disfarça a fugacidade na forma de 

eternidade e confunde os agentes que viajam no tempo e no espaço, na história e na 

geografia. O registro “biográfico”, logo, parece ter a função de amenizar a dor do 

esquecimento e de eternizar história de vida provisória, incompleta.  

Além dos fã-clubes, outra ferramenta importante na economia do star system eram os 

fan’s mails departaments. Geridos pelos grandes estúdios, os departamentos de 

comunicação serviam como um termômetro para medir a popularidade da estrela. Cartas 

eram dirigidas às vedetes e os grandes estúdios recebiam de 15 a 45 mil correspondências 

por mês. Estrelas de primeira grandeza chegavam a receber três mil cartas por semana. 

(MORIN, op. cit., p.50). Nos dias atuais, os conglomerados medem a capacidade de uma 

estrela ser amada pelo número de cliques, likes e seguidores na internet. O amor pelas 

estrelas na década de 1930 era manifestado a partir de cartas para os ídolos, era lúdico, 

era um amor idealizado, impossível. A fábrica mitológica de amor era retroalimentada 

por signos de graça.  As necessidades imaginárias são como uma nuvem de sonhos que 

alimentam a alma e são regidas para serem independentes do suporte comunicacional. 

Por isso, essa adoração é potencializada na atualidade, a internet e as novas tecnologias 

da comunicação (os aplicativos utilizados nos smartphones, por exemplo), 

complexificam ainda mais a relação mitológica. O duplo (que talvez não seja mais 

duplo), sonho e realidade instaurado na vida cotidiana, encontra na rede social uma 
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espécie de triplo que torna ideal a relação do súdito com a divindade. Os súditos sentem-

se como as próprias divindades.  

 Nascida em 1910, devido à concorrência que se instaurou no mercado de filmes, a 

estrela passou a determinar o desenvolvimento da indústria cinematográfica e, ficou em 

ascensão até o surgimento das novas ondas realistas surgidas na França, em especial a 

Nouvelle Vague21. Mas, até este momento, esta instituição própria do grande capitalismo, 

a estrela, pode ser pensada como mais uma mercadoria. 
O padrão tinha que se encontrar um dia com o arquétipo, os deuses tinham que 
ser fabricados um dia, os mitos tinham que se tornar mercadoria. O espírito 
humano tinha que entrar no circuito da produção industrial, não só como 
engenheiro, mas também como consumidor e consumido. (op. cit., p.77)  
 

O autor também destaca o mecanismo da projeção-identificação como determinante 

para a dialética das estrelas e ressalta o espetáculo em uma forma quase mística. Para ele, 

a relação integra mentalmente os personagens e a ação (projeção) e as personagens e ação 

em nós (identificação). A natureza dupla da imagem cinematográfica evoca, por si 

mesma, a participação afetiva ou a projeção-identificação imaginária. O sistema técnico 

deste tipo de indústria desenvolve e estimula a projeção-identificação que culmina em 

divinização. Ao transformar os atores em objetos manipulados pelos técnicos de filme e 

dotar um rosto-máscara, portador de prestígios notáveis da beleza, de riquezas subjetivas, 

a estrela de cinema “se fixa naquilo que o homem conhece de mais comovente no mundo: 

um rosto humano bonito”. (Morin, op. cit., p.94). Essas são as condições psicológicas e 

econômicas do star system.  

A moda, no star system repercute, ainda, em outras esferas da vida cotidiana e da 

economia: praticamente toda a indústria de cosméticos foi fundada pelos maquiadores 

das estrelas de Hollywood. Maquiagens, vestidos, todo o glamour do corpo e do rosto 

ideal surgem nesse contexto. Uma estrela era capaz de mudar um dogma do mundo 

fashion. Homens estrelas passam a vestir cores mais vibrantes, mulheres estrelas 

começam a vestir roupas masculinas, antes utilizadas somente por homens. Até o 

sindicato dos vendedores de malha pediu para que as cenas de Clark Gable sem camisa 

fossem tiradas dos filmes, pois o comércio de camisetas sofreu com a tendência. A magia 

erótica das estrelas passa a influenciar em todo o comércio: os “filtros de amor” (produtos 

de beleza e substâncias erógenas) exerciam eficácia no mundo imaginário. Cremes e 

#############################################################
21 Que, sinteticamente podemos dizer tratar-se de um movimento neo-esteticista e neodocumentarista iniciado na 
década de 1960, que contesta o cinema comercial. (MORIN,op.cit). 
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pinturas se multiplicaram nos rostos em todo o mundo, a indústria do xampu cresceu. Os 

rituais miméticos diante do espelho objetivavam um ideal de imagem: a estrela.  

Uma geração de jovens se forma em torno do arquétipo global da estrela 

hollywoodiana e um padrão modelo da personalidade humana é estabelecido por uma 

fábrica de personalidades postiças “que de certa forma é o oposto de uma personalidade 

real, mas é também o intermediário através do qual se chega à verdadeira personalidade”. 

(Morin, op. cit., p. 101). Assim, a personalidade nasce da imitação e da criação. A estrela 

passa a desencadear um luxo de afirmações de si “imaginárias” e passa a propor e impor 

uma nova ética da individualidade, que é ética do ócio moderno, segundo o autor . Nasce, 

então, uma ética do amor e a individualidade moderna se faz nessa afinidade. “Ser 

amado” passa, então, a ser o objetivo principal das pessoas comuns e as estrelas 

formatadas nos padrões considerados ideais de beleza e sedução, estimulam essa 

obsessão que inclui a luta contra o tempo, na medida, em que o envelhecimento é 

totalmente rejeitado.  

Neste cenário, é preciso ainda falar que a figura da vedete é a que mais simboliza a 

iniciação sexual e o máximo dos prazeres. O que a coloca como a que mais afeta a 

juventude, segundo Morin e outros pesquisadores da cultura de massa e da mídia, como 

Kellner (2001).  Tal identificação é pautada, segundo estes autores, pelas características 

da adolescência, ou seja, por ser este um período de indeterminação psicológica e mesmo 

de projeção social futura. Situação que facilita o que Morin chama de mimetismo. Em 

outras palavras, para ele, o jovem vive a sua paixão pela vedete até o momento em que 

transfere tal amor pela estrela de cinema, para o cotidiano. “A função iniciadora termina 

quando o adolescente se liberta, transferindo para seu companheiro tudo que lhe foi 

inspirado pela estrela de cinema”, (op. cit., p.105).  

 

2.1.1 Justin Bieber, James Dean e Marilyn Monroe: complexos sedutores 

Os rompimentos não intencionais de James Dean e Marilyn Monroe com a mitologia 

do amor, absoluta no star system, elucidam problemas na formação da identidade célebre 

na atualidade. O fenômeno juvenil Justin Bieber traz indícios de arquétipos de produção 

utilizados também nas imagens de James Dean e Marilyn Monroe. Primeiramente, 

destaca-se aqui, ainda a partir da obra de Morin, como as estrelas James Dean e Marilyn 

Monroe estabeleceram uma “nova época” na mitologia do amor: a problematização do 

amor e da felicidade. 
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 James Dean, ator norte-americano, astro do filme Assim caminha a humanidade 

(1956), se transformou em ídolo adolescente. Nesta época a adolescência se tornou uma 

idade que já não depende de classe social: pessoas de uma mesma faixa etária começaram 

a definir um universo imaginário próprio, outro universo cultural. James Dean é o 

primeiro ídolo de uma geração dita adolescente e seu rosto passa a ser um padrão, um 

rosto modelo com uma expressão fisionômica dominante na ideia de beleza dos 

adolescentes em geral. A fotogenia inspirava jovens em todo mundo e seu modo de se 

vestir e de se comportar começou a influenciar milhares de pessoas. Dean oscilava entre 

um tipo adolescente e uma “máscara de adulto” e o jeito de se vestir do astro exprimia 

uma atitude em relação à sociedade. Em outubro de 2014, Justin Bieber homenageou 

James Dean em sua página pessoal no Instagram22. Logo os fãs fizeram uma montagem 

comparando os dois astros (img. 2), a foto de Justin Bieber na rede social recebeu mais de 

dezesseis mil comentários no dia da postagem. 

 

 
Img. 2 A cultura pop se dá na articulação de montagens artísticos-simbólicas onde o mais cômodo é 
produzir verdades ópticas e experiências visuais que já foram impressas anteriormente. Neste caso, Justin 
Bieber recorre à rebeldia de James Dean.  

  

A homenagem de Justin Bieber coincide com um momento de rompimento com os 

signos de amor explorados em sua carreira desde 2007. Ao entrar na fase adulta, Justin 

Bieber passa a ser um herói problemático. A vida real (fabricada ou não) sobressai às 

mitologias de felicidade. Segundo Morin, a vida e caráter heróico de Dean não eram pré-

fabricados pelo star system, eram reais e revelados. Logo, James Dean rompe com a 

mitologia do amor, ele contestava os padrões e assumia uma postura de “rebelde”, ídolo 
#############################################################
22 http://ego.globo.com/famosos/noticia/2014/03/justin-bieber-posa-com-cigarro-na-boca-no-estilo-james-
dean.html 
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da contracultura. No caso de Justin Bieber, essa rebeldia já se encontra esvaziada e não 

tem mais esse caráter de vanguarda cultural, já que essas problematizações talvez não 

sejam mais suficientes como alternativa agenciadora na formação de identidades. Tais 

atitudes não se colocam mais como resistência às convenções sociais porque já foram 

inseridas no imaginário juvenil e, de certa forma, foram aceitas como um comportamento 

problemático padrão.  

James Dean se tornou exemplar em meados do século por sua imagem significar 

“uma pureza moral desvinculada da moral vigente”. (MORIN, op. cit., p. 116). Dean 

desponta em um momento em que a juventude se encontrava reduzida a um 

ensimesmamento, uma vez que a sociedade não oferecia uma alternativa de engajamento. 

O ator se tornou a expressão imaginária de milhões de adolescentes e foi divinizado após 

a morte. “[...] a morte é o absoluto e a suprema individualidade. James Dean corre para a 

morte, da qual só contrato que o ligava ao filme [...] podia protegê-lo provisoriamente”. 

(op. cit., p. 117). A morte realizava o destino do herói mitológico. O herói perdido e 

atormentado, então, problematizava a felicidade. James Dean inaugurou a era dos heróis 

da adolescência moderna e por isso ele é uma referência importante neste trabalho. A 

cultura adolescente opera sua cristalização a partir dos filmes de James Dean e “fixa seu 

meio essencial de expressão na cultura e não no cinema, mas no rock, na música, na 

dança”. (op. cit., p.120) e o star system não é mais o centro solar da juventude. 
Última estrela mitológica do cinema, James Dean é, portanto, a primeira estrela 
de cinema problemática. Primeiro herói da adolescência, ele anuncia uma nova 
cultura juvenil que se desvinculará do cinema, fazendo com que ele perca o seu 
poderoso poder sociocultural. (op. cit., p.120).  
 

No final dos 1950 o volume de espectadores nas salas de cinema caiu 

vertiginosamente e os estúdios começaram a buscar novas formas de atrair o público. O 

padrão-modelo de felicidade já tinha sido encerrado por James Dean e Marilyn Monroe o 

que transformou a euforia em problema. A cultura de massas passou a questionar o amor, 

o casal e o casamento. Assim, o mal-estar ganhou forma na juventude burguesa com o 

movimento hippie.  O star system entrou crise e a morte da atriz Marilyn Monroe 

encerrou uma era de modelos pré-fabricados. Foi o nascimento da estrela problemática. 

“Tal como a paixão de James Dean o credenciava como herói da adolescência, a paixão 

de Marilyn Monroe fará dela não somente a última estrela do passado, mas a primeira 

estrela em star system”, (MORIN, op. cit., p.132).  

James Dean e Marylin Monroe se tornam estrelas-arquétipos de um período anterior 

e estrela-matrizes pós-star system. Ele era o herói da adolescência e ela a representação 
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de uma nova feminilidade, de uma encarnação feminina. Marilyn revelou as insatisfações 

e a busca pelo amor passou a ser um problema. Morin diz que o movimento adolescente e 

o movimento feminino fecundaram a nova estrela de cinema. Para o autor, o star system 

está morto, pois ele só sobrevive no plano estético. Justin Bieber, entendido aqui, 

tensiona os signos de “amor” e de “rebeldia” presentes em Dean e Marilyn para um 

contexto de identidades talvez fragilizadas pela relação cinematográfica imaginária. 

Articulam-se, assim, questões como o carisma e a visualidade como capital na economia 

do entretenimento. 

 

2.2 Celebrity Studies: economia, carisma e visualidade como capital 

Ao correlacionar as dinâmicas que envolvem os psicologismos do espírito com os 

valores sociais e o consumo, Edgar Morin pode ser considerado um guru do complexo 

estudo de celebridades. Atualmente, o campo de pesquisa é desenvolvido fora do Brasil, 

em países anglo-saxões, mas a literatura ainda é escassa por aqui. Os estudos de 

celebridades, os Celebrity Studies, são consolidados pelos trabalhos de Lowenthal (2006), 

Marshall (1997), Boorstin (2006), Rojek (2008) e Turner (2004)23. Segundo Torres 

(2014), baseado nas obras de Braudy (1997) e Minois (2012), a história das celebridades 

está “quase sempre” associada ao poder político e econômico, sendo a primeira grande 

celebridade do Ocidente, Alexandre Magno. Não era por acaso que Alexandre, o Grande, 

contratava biógrafos-hagiógrafos para divulgar sua vida e imagem, colocando até sua 

efígie em moedas. Até os dias atuais, literaturas sobre o mito da Macedônia são prósperas 

no mercado. Ou seja, segundo os autores, em geral as celebridades pertenciam ao poder 

político, cultural, religioso e militar. Nos seus primórdios, o cristianismo chegou a criticar 

o elitismo do mundo das celebridades, mas logo aderiu ao regime e criou e controlou seus 

próprios mitos, extremamente carismáticos. (TORRES, op.cit., p.72).  

Ainda segundo o autor, o período renascentista, que estimulou e desenvolveu a  

sociedade laica, e também multiplicou as universidades e a imprensa, contribuiu para que 

o rol das celebridade ganhasse novos atores. Isto porque, quando entrou em cena o poder 

#############################################################
23 Nestas pesquisas, a contribuição sobre as celebridades e as dinâmicas que envolvem a celebrização são 
evidenciadas no cenário acadêmico, assim como trabalhos complementares de pesquisadores brasileiros como 
João Freire Filho, Vera França, entre outros. Em 2012, foi realizado na faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas da UFMG, o seminário Natureza e Construção das Celebridades no Século XXI, onde foram discutidas 
questões importantes que envolvem análises sobre a produção, a circulação e consumo nesse mercado e a partir 
de artigos apresentados no seminário que será exposto aqui, de forma resumida, temáticas que abrangem o 
carisma weberiano e seus encadeamentos, a economia das estrelas (fato que já foi relacionado item 2.1) e a 
visualidade como capital.  
#
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da palavra, das imagens e das universidades, os escritores, os artistas e também os 

cientistas adquirem prestígio próprio e isso ofuscou o caráter espetacular do carisma. As 

características comuns da celebridade na modernidade já se encontravam em sociedades 

anteriores, mas o desenvolvimento se deu mesmo no século XXIII, quando fenômenos 

concomitantes como o desenvolvimento do capitalismo; o começo dos regimes 

democráticos; das grandes cidades; dos novos meios de transporte e comunicação; da 

disseminação da imprensa, da fotografia e das novas formas de espetáculo, ditaram novos 

regimes visuais no estatuto célebre. “Na democratização da celebridade encontramos a 

marca dos poderes antigos e do poder econômico da burguesia.” (TORRES, op. cit., 

p.73). 

Torres (op. cit.) diz que a celebridade pluralista, acessível de cima para baixo, do 

grande homem ao homem anônimo é composta na ideologia do capital, sendo uma 

realidade social e cultural que é indissociável do poder econômico capitalista e do 

modelo político democrático. A fabricação dessas celebridades é exatamente o “edifício” 

deste modelo econômico. Então, no século XIX, a burguesia buscou tomar as rédeas no 

sistema de celebridades, com a massificação da mídia e dos espetáculos, novos 

protagonistas surgiram e as “massas tinham entrado no palco como atrizes, e não mais 

como expectadoras”. (op. cit., p.74). Na era da internet, as massas passam a produzir 

conteúdo. A ordem sistêmica transforma a celebridade numa atividade econômica 

rotineira. “O regime capitalista e democrático e sua indústria midiática a aderiram desde 

cedo ao fabrico em série da celebridade”, (op. cit., p.74).  

França (2014) resume que a presença em demasia da celebridade na vida social 

justifica a relevância do tema nos estudos de comunicação, pois revela o funcionamento 

da mídia e as características de uma época. Assim como Morin e os estudiosos do 

celebrity studies, França (op. cit.) intriga-se com o fascínio exercido pelas celebridades e 

busca teorizações interdisciplinares. Ela aponta que a Teoria Crítica explica o fenômeno 

pelo viés da alienação e do consumo (celebridades como mercadorias) e que outras 

possibilidades de interpretação devem ser exploradas. Aqui, nesta pesquisa, faço o 

mesmo movimento, tentando interpretar o cotidiano digitalizado como agenciador de 

experiências lingüísticas.   

Ainda segundo a Teoria Crítica, esses objetos fazem funcionar a máquina do 

consumo e servem para “enganar tolos”, e é totalmente ligada à circulação do capital e 

segundo Adorno (1987), apela ao sistema de “vedetes”. No entanto, aqui, mesmo 

concordando com o caráter verticalizado do pensamento de Adorno (op.cit.), acredita-se 
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que a digitalização e o compartilhamento de pronunciamentos lingüísticos possam 

desordenar certas imposições mercadológicas e possibilitar experiências reflexivas e 

afetivas, ainda que midiáticas. Outra teorização apontada por França (op. cit.) é a 

acentuação do consumo em viés mais complacente, ela diz que o consumo não deve ser 

visto somente como imposição da produção, deve ser pensado também pela lógica da 

satisfação, do desejo. As celebridades, neste ponto de vista, não estariam somente a 

serviço do capital, mas de outras necessidades do corpo social. “Necessidade de 

celebração, de emoção de prazer”. (op. cit., p.27). Viés que se assemelha a ideia 

compreensiva de Morin (1989), quando o autor descreve as necessidades imaginárias.  

Então, os estudos de Morin (1989), já ressaltados aqui, as categorias de projeção e 

identificação, a dupla natureza olimpiana, as necessidades de projeção do homem 

ordinário e o desejo da beleza, da força, da coragem, da realização amorosa, da perfeição 

e da plenitude são ainda afinados quando se observa o cenário das celebridades na 

atualidade. Por fim, França (2014) aponta a questão da identidade e da diferença e diz 

que o ídolo, a celebridade, nos atrai pelo que nos é comum. Talvez, pela força do mesmo 

e, outras vezes, é exatamente o estranhamento que ele gera enquanto ‘outro’ que nos 

fascina e nos convoca. A celebridade, logo, ressalta singularidades e pluralidades na forma 

de ser. Evidência que além de colocar em foco questões identitárias, chamam atenção, de 

acordo com a autora, para a existência do outro que institui a ética na vida social, o famoso 

enquanto diferente determina uma dimensão ética. “O fenômeno do surgimento de 

celebridades não pode resumir as explicações individuais/individualizantes, [...] mas se 

inscreve no terreno denso e complexo da cultura e da ética”. (FRANÇA, op. cit., p.27-28).  

Sobre as teorizações em torno da celebridade, França considera que além da 

celebridade está totalmente ligada à dinâmica de veiculação e circulação midiática, as 

celebridades se constroem em determinados contextos e condições e são relacionadas ao 

quadro de valores de uma sociedade. Ela destaca que a sociedade “tanto estimula e 

cultiva celebridades, como desenvolve mecanismos para seu desaparecimento e 

aniquilação”. (op. cit., p.33). A autora, talvez, trabalhe com a hipótese de que os 

encontros com as celebridades no século XXI configuram a insuficiência e fragilidade do 

individualismo (que é sintomático nesse processo) e questiona se esse contexto não adia 

os encontros com nós mesmos. Os fãs de Justin Bieber, involuntariamente, pretendem 

desafiar essa lógica, ao criar registros fotográficos com intenção biográfica, eles tentam 

materializar essa fragilidade identitária, fixando a efemeridade da história de vida em 

fragmentos, em instante de aparição registrados na internet.  
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Torres (2014), França (2014) e Simões (2014), acionam o conceito e a noção de 

carisma como predicado da indústria cultural. Os autores se valem da noção de carisma 

desenvolvida por Weber (1946). Segundo Rojek (2008, p.35 apud Torres, op. cit., p.87), 

Weber desenvolveu e/ou inventou o conceito de carisma para aplicar qualidades especiais 

ou únicas atribuídas ao indivíduo, essas qualidades faziam o faziam um “profeta” ou um 

“salvador pessoal”, com inspiração divina. Morin quando compara as estrelas a deuses e 

deusas também se ampara no conceito weberiano.  

A celebridade cuja aura é emprestada pela mídia e o carisma24 motiva o público, é 

uma mercadoria e vende sua individualidade em atividades conhecidas como “presença”, 

Morin também falou nessa espécie de “presença” como agenda e citou a festa Cannes 

como exemplo. As “presenças” ou “agendas” de celebridade são práticas comuns de 

visualidades no mercado do entretenimento, assessorias de comunicação promovem este 

tipo de prática e produzem conteúdos para que as celebridades apareçam nos distintos 

suportes midiáticos. Torres (op. cit.) acredita que essa indústria, que atualmente possui 

inúmeras plataformas midiáticas, tem a televisão como centro, mas no caso de Justin 

Bieber a internet é o centro. Nesse centro a celebridade estrutura-se como atividade 

econômica na esfera cultural midiática, por isso, ele recorre a Marx.  

A pessoa-marca, então, deriva da própria imagem, do seu duplo (Morin, 1989), e a 

relação com o carisma evidencia-se como uma atração exercida entre indivíduos. “O 

carisma é uma concepção aristocrática da liderança da sociedade, servindo em qualquer 

regime político para diferenciação”, e o dirigente se coloca acima da massa (TORRES, 

op. cit., p. 86). O autor baseia sua posição em um percurso que busca nos diagnósticos de 

Weber (1946) e Durkheim (1967) sobre a importância do carisma como um diferenciador 

social. Outro teórico acionado por Torres (op. cit.) é Carlyle (1940), que apontava serem 

as celebridades mais um instrumento que preenche o vazio do sistema democrático. De 

todo modo, o carisma de um líder só existe a partir do estabelecimento de uma relação 

entre ele e seus seguidores, pois "a sua pretensão carismática desmorona-se se não é 

reconhecido" (WEBER, apud TORRES, op. cit., p. 87). Outro fator importante 

relacionado ao carisma é o seu caráter transitório, pois a força da tradição em uma 

comunidade age no sentido de encobri-lo.  

#############################################################
24#Antes de explorar o conceito de carisma o autor se baseia na lógica de “presenças” e mercadoria e confirma a 
hipótese célebre de Marx, em O Capital, sobre a mercantilização das coisas etéreas. “Coisas que em si e por si 
mesmas não são mercadorias, coisas como a consciências a honra, etc., podem ser vendidas por quem as possui e 
desse modo adquirir a forma das mercadorias através de seu preço”. (apud Barbalet, 2001, p.262 in Torres, 
p.83).#
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Ao entender esta perspectiva, dificilmente o conceito weberiano de carisma pode ser 

aplicado no pensamento sobre as celebridades na atualidade, provavelmente devido ao 

caráter transitório na articulação midiática e na formação de identidades. Segundo Torres 

(op. cit.), Weber analisou outro tipo de carisma, um carisma institucional que se pode 

herdar “transmitir mediante o acesso a uma função ou investir uma numa instituição”, 

(op. cit., p.88). Então ao tentar entender as estrelas como a própria instituição mediática, 

o conceito de Weber pode valer-se neste sentido. Ao citar Lindholm (2001, p.253) ele 

completa dizendo que o carisma “está inexoravelmente relacionado com o status quo” e 

que os carismáticos servem de “válvula de segurança”. O autor também aponta em suas 

conclusões para uma autonomia ideológica e instrumental da indústria cultural, em 

grande medida ligada à mídia e às atividades produtivas e a celebridade atual se enquadra 

neste tipo de carisma institucional.  

Mas, Weber (op. cit.) também teorizou outro tipo de carisma, que é o carisma 

revolucionário, de ruptura, criativo e fascinante, este outro tipo de carisma não se 

relaciona, segundo o autor, com as celebridades do século XXI. No entanto, a análise de 

Torres (op. cit.) coloca o carisma como central na lógica televisiva, coloca a televisão 

como centro cultural e ideológico da produção, distribuição e consumo midiático. Ele diz 

que a maioria dos famosos “não tem carisma por si, pois sem aparecer na televisão, a 

mídia mais central, e nas publicações parasitas da televisão, deixam de exercer qualquer 

tipo de carisma”, (op. cit., p.90). Então, como se pode pensar aqui o caso Justin Bieber, já 

que o “centro” midiático do artista é exatamente a internet. No fenômeno Justin Bieber, a 

televisão pode ser pensada como um suporte parasita e não exerce um papel “central” na 

fruição dos fãs. Logo, pensar o “carisma-simulacro” em relação à era da internet amplia 

ainda mais a complexidade do conceito.  

Já que o carisma “define-se hoje mais pela recepção, pelas audiências, do que pelo 

caráter ou pelas qualidades do carismático”, (op. cit., p.91), a internet, então, é um campo 

vasto para o desenvolvimento do carisma on-line. O carisma na sociedade atual deixa de 

lado o “super-homem romântico de Nietzsche que se afirma na solidão e na oposição à 

massa, o carisma só existe na relação entre os seguidores e o líder”, (op. cit., p.91) e em 

qualquer que seja o domínio, a fama na vida pública é um contrato entre a audiência e o 

aspirante à celebridade. Ele ainda afirma que os seguidores dos telecarismáticos 

comprovam diariamente a sua relação amorosa para com eles. No caso dos beliebers, 

seguidores de Justin Bieber, podemos aqui, classificá-los como ciber-carismáticos, ou até 
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mesmo, de bieber-carismáticos, já que tanto Justin Bieber quanto o carisma dele se 

configuram como uma instituição na indústria do entretenimento atual.   

 Conclui-se, então, que o carisma é o principal prisma na indústria do entretenimento 

contemporânea e que quem detém o carisma da celebridade é a própria mídia, o carisma 

está na mídia (não são as celebridades ou os famosos) e a sua única razão de ser, sendo 

razão central da subjetividade. Pois as celebridades não rompem com a indústria cultural, 

mas se submetem a ela (op. cit.). 
O carisma é antes um carisma midiático, da própria mídia, antes de ser um 
carisma midiatizado de celebridades. O carismático da mídia – o carismidiático 
– serve à indústria e ao status quo do sistema econômico. Ambos, mídia, 
celebridades, alimentam o consumo capitalista, concretizando a relação 
triangular celebridade-economia-carisma. (TORRES, 2014, p. 93). 
 

Simões também aponta o carisma weberiano como conceito para pensar a afetação 

no mundo das celebridades. A pesquisadora acredita que os valores encarnados “ajudam 

a construir o carisma dessas pessoas célebres, na relação com seus públicos”. (op. cit., 

p.209). Ela explica que o conceito de carisma é desenvolvido por Max Weber para 

conjecturar as formas de legitimação da dominação, entendida como “probabilidade de 

encontrar obediência a um determinado mandato” (WEBER, apud SIMÕES, op. cit., p. 

210).  

Simões (op. cit.) cita os três tipos de dominação categorizados por Weber (op. cit.). 

Ele fala em dominação legal, tradicional e carismática25. Justifica-se a carismática, 

importante neste caso, pela sua intensa capacidade de mobilizar afeto, ao nível da 

devoção. No entanto, como o carisma é uma qualidade pessoal que precisa ser percebida 

e reconhecida por quem a ela se submete, não é definitivo. Ou seja, trata-se de uma 

qualidade que, a qualquer momento, pode desaparecer, não sendo, nem fixa, nem eterna. 

Um diagnóstico que, a nosso ver, é perceptível em relação ao cantor Justin Bieber: muitos 

fãs se sentem incomodado. 

A dominação carismática é legitimada por “devoção afetiva”, assim o carisma 

“emerge como uma qualidade pessoal, que supõe o reconhecimento dos submetidos [...] e 

não é visto como algo fixo e imutável: a dominação persiste enquanto o carisma 

subsistir”. (op. cit., p.211). Talvez por isso, involuntariamente, os fãs do cantor Justin 

Bieber sentem-se incomodados e fragilizados ao perceber as armadilhas que o contexto 

histórico impõe ao carisma. A compulsão por intenções biográficas, certamente buscam 

não somente a obsessão por visibilidades diante da comunidade de fãs, mas indicam que 

#############################################################
25 Para aprofundar-se nos conceitos de dominação de Max Weber, ver Weber (1979) e Geertz (1997).  
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certas identidades fragilizadas por embotamentos afetivos na mitologia do amor. Essas 

tensões também apontam para manutenção de um carisma supostamente artificial. Pois, 

voltando à leitura que Simões faz de Weber, com a intenção de observar na atualidade 

essa espécie de carisma do pastiche, diz-se que o líder carismático mantém a autoridade 

exclusivamente provando a sua força de vida. Neste sentido, segundo os autores, é 

destino do carisma chegar às instituições permanentes de uma comunidade e ceder lugar 

aos poderes da tradição e da socialização racional. Quando o carisma desaparece, o 

indício é geralmente a decrescente importância da ação individual. (op. cit., p.211). Fato 

que não vem ao caso na era das celebridades do século XXI, já que o carisma pode vir a 

ser factual.  

Mesmo concordando com vários aspectos relacionados ao carisma que já destacamos 

aqui, Simões (2014) segue outro caminho para compreender a força do carisma. Baseado 

em Geertz (1997), o autor reforça a ideia do carisma como uma força localizada 

centralmente no contexto sociocultural da cultura midiática. Neste sentido, o carismático 

não seria alguém dono de algum atrativo especial e popular e sim um personagem que 

está em sintonia com as esferas de poder. Mesmo sem desprezar a dimensão subjetiva 

desta relação entre a celebridade e seus fãs, Simões (op. cit.) localiza o carisma do 

personagem adorado como resultante de disputas simbólicas que mobilizam, também, 

suas características físicas e espirituais. Assim, para ela, “é necessário apreender os 

valores evidenciados na trajetória dessas personagens públicas no intuito de perceber o 

modo como elas afetam a vida dos sujeitos e, dessa maneira, participam da constituição 

dos valores sociais”.  (op. cit., p.223).  

Mas, nem só do carisma surge e se mantém uma celebridade. De acordo com França 

(2014), a partir dos estudos de Rojek (2008) e Heinich (2012), para se tornar uma 

celebridade hoje é preciso ter uma visibilidade proporcionada pela mídia, ou seja,  

aparecer na mídia é um valor e é decisivo para criar distinções entre pessoas e grupos. 

Heinich (apud França, op. cit.) aponta a visibilidade na mídia como um capital que se 

multiplica com as técnicas modernas de difusão, aprimoradas desde o star system. Por 

outro lado, é possível inferir que no novo cenário tecnológico, onde a Internet, primeiro, 

e, agora, também os telefones celulares, que facilitaram exponencialmente a produção e a 

circulação de conteúdos, talvez possamos estar convivendo com o excesso de candidatos 

à celebridade. Neste sentido, talvez seja preciso um pouco mais de tempo para termos 

certeza de que a visibilidade se manterá como capital positivo. De todo modo, para 

França diz que a “abertura do espaço para o surgimento de celebridades de diferentes 
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padrões físicos e culturais, se soma um segundo ponto igualmente importante: o valor que 

ganha, a auto-exposição, a visibilidade”. (op.cit., p.30)   

De todo modo, historicamente, nem sempre e nem em todas as culturas, esta 

visibilidade foi vista como um valor positivo. Ainda de acordo com França (op. cit.), 

vamos encontrar em vários períodos e lugares, a crítica contundente ao exibicionismo 

tendo, como contrapartida, a valorização positiva do recato reconhecida como virtude. 

Entretanto, hoje, qualquer percurso rápido no Youtube, por exemplo, oferece diversas 

situações onde pais ou adultos estimulam crianças e jovens a exibirem performances, das 

mais variadas, construídas sob o óbvio princípio da diferença, isto é, da possibilidade de 

destaque entre a multidão dos iguais. Uma situação que localiza a cultura contemporânea 

como extremamente pautada no narcisismo, na compulsão pela exibição: "Há um desejo e 

uma necessidade da visibilidade por ela mesma – uma satisfação que advém não só daquilo 

que a visibilidade proporciona, mas de estar visível, estar sendo visto. Como se o silêncio, ou 

a sombra, significassem um desaparecimento social e existencial.” (op.cit., p. 31). 

Portanto, neste contexto sociocultural, a exibição se converteu em valor, fato que 

também explica a busca por se tornar se celebridade e ser famoso na internet. “Tanto as 

pessoas criam e se voltam para as celebridades, como uma parte muito considerável 

delas, de alguma maneira, deseja se tornar uma”. (op. cit., p.32). Outro viés, é que com as 

novas ferramentas de captação e, portanto de visibilidades, existe uma alta rotatividade 

no empreendimento do aparecer, o que gera uma aparente contradição, a sociedade tanto 

estimula e cultiva celebridades como desenvolve mecanismo para o seu desaparecimento 

e aniquilação. As produções biográficas então podem vir a fixar história de vida de Justin 

em apenas um contexto imagético e histórico que objetivam cultivar ou até mesmo 

aniquilar a existência célebre do cantor. 

A autora conclui baseada em Morin (1989), Heinich (2012) e Geetrz (2000), que a 

celebridade a partir da visualidade como valor, atua pelo viés da diferença entre o nós e 

outro e que em ambos os casos as celebridades espelha o quadro de nossas relações 

sociais e até mesmo nossas instabilidades na relação com o outro. Ela vai além e se 

pergunta: “a natureza da celebridade no século XXI não seria um sintoma, afinal de 

contas do estado atual do individualismo, da pouca importância e do adiamento de nosso 

encontro com o outro?”. E, como somos constituídos por essa individualidade fragilizada 

e insuficiente, adia-se, então, o nosso encontro com nós mesmo? (op. cit., 33). 

 

 



59#
#

2.3 O cinema musical, a televisão e os videoclipes 

Com as problematizações identitárias que envolvem o star system, a economia da 

indústria de celebridades, o conceito weberiano de carisma e a visualidade como capital, 

a juventude deixa de encontrar somente no cinema os ideais de felicidade. A indústria do 

entretenimento não possui mais apenas um centro identitário (o cinema) e a indústria 

fonográfica, juntamente com a televisão, passa a pronunciar as necessidades cotidianas e 

os sonhos. No entanto, apesar de ter ganho a companhia de outras mídias, o cinema 

manteve-se como uma importante referência para a construção da identidade jovem. 

Tanto que os filmes biográficos sobre os novos artistas continuam sendo um espaço 

significativo de investimento. Afinal, esta é uma matriz que tem na sua história inúmeros 

sucessos de bilheteria e, por isso mesmo, não seriam desprezados, a não ser que se 

revelassem frustrantes, o que não ocorreu ainda. Deste modo, a opção mira nos exemplos 

de sucesso como o de Elvis Presley: a 20th Century Fox lançou o primeiro filme do 

cantor, Love me Tender (1956), que levou milhões de fãs ao cinema, aquecendo a 

indústria cinematográfica que, à época, convivia com um diagnóstico de crise. Foi, então, 

o início de uma aliança lucrativa, o cinema e as estrelas da música. A união do cinema 

com as estrelas musicais se desdobrou em diversos formatos audiovisuais, entre eles os 

documentários, os filmes para TV e os videoclipes.  

Após um processo gradual e de diversas experimentações audiovisuais, o videoclipe 

encontrou vigor no mercado da imagem e do som, na indústria de sonhos cotidianos. O 

pesquisador Jeder Janotti Júnior26 não acredita em “divisões caricatas como a quem 

separa cinema e audiovisual, obra e videoclipe” (op. cit., p.16). O desenvolvimento do 

cinema musical foi fundamental no processo que culminou no videoclipe. Segundo 

Soares, o gênero só conseguiu se desenvolver devido à evolução das tecnologias de 

captação de áudio e das diversas formas de associação entre imagem e som. O teatro da 

Broadway começa a expandir os negócios para o cinema e os musicais precisam se 

sustentar em novos alicerces. Os lucros dos musicais não vinham apenas da bilheteria e 

da venda souvenirs, mas também dos fonogramas comercializados.   
A tradição do cinema musical nos Estados Unidos deve ser compreendida 
também a partir de uma própria matriz da cultura do entretenimento daquele 
país, com uma forte presença do vaudeville e do teatro musical, do cancioneiro 
norte-americano e dos corpos femininos pin ups. (SOARES, 2013, p.44). 

#############################################################
26 Para ele, ao analisar a tese de Soares (op. cit.) sobre a estética do videoclipe, é da “potência do videoclipe 
como produto e como poética” que vai surgir um produto audiovisual que navega “entre o comércio de afetos e 
paixões estéticas, entre sacralização e profanação daquilo que, em muitos momentos, separa consumidores e 
“produtores”, mas que torna comum todos os que são [...] “loucos por música””.   
#
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Segundo Soares (op. cit.) algumas experiências do cinema musical são sintomáticas 

na compreensão do exagero e da aura kitsch. Ele cita Richard Dyer (2002) para analisar 

como este tipo de produto “evoca o entretenimento a partir da premissa da utopia, dos 

mundos impossíveis e exagerados”. (op. cit., p.45). Ao visualizar os dispositivos 

tecnológicos de captação e exibição como decisivos na fidelização dos espetáculos 

musicais nas salas de cinema, o trabalho de Soares contribui para as análises propostas 

aqui de maneira pontual. Ele explica que nos anos 1960 e 1970, diversas experiências 

audiovisuais foram realizadas o que permitiu, inclusive, que até filmes promocionais se 

tornassem populares devido às possibilidades dos dispositivos técnicos de captação. É um 

período em que a criação de mundos perfeitos, de utopias e a preocupação visual do 

artista da música pop evidenciam quais aspectos estariam valorizados na formatação de 

um star system nos gêneros musicais. Assim, pode-se dizer que a aparelhagem 

tecnológica de captação contribui, significativamente, para a eclosão das imagens pop em 

uma dinâmica articulada entre cinema, música e cultura midiática.  

O impacto dessa articulação gerou o que os pesquisadores (SOARES, op. cit.; 

CHARNEY & SCHWARTZ, 2004) categorizam como produtos derivados de um regime 

audiovisual. Pois as primeiras experiências contavam com tela que não exploravam o 

“gigantismo” do artefato. Com as telas maiores, radicalizou-se a intenção dos indivíduos 

na fruição dos produtos cinematográficos, pois as telas gigantes convocam os 

espectadores para uma nova forma de espetáculo em que a sensação de pertencer ou fazer 

parte do espetáculo também conta.  “A tela precisava ser gigante para que se pudesse ver 

os números cantados ou coreografados, os aparatos de som precisavam reproduzir de 

maneira fiel os trechos sonorizados”. (SOARES, op. cit., p.50). Logo, a popularização 

das salas de cinema criou um ritual de cultura de massa, pois as pessoas começavam a ver 

a produções em ambientes fechados e pagos.  

A chegada da televisão movimentou o mercado audiovisual, pois diversos produtos 

podiam ser divulgados no suporte em ascensão. No entanto, a tela reduzida e as 

composições de imagens feitas a partir de um tubo luminoso e pontos eletrônicos 

arranjaram o produto audiovisual de uma maneira doméstica. As possibilidades de 

definições sonoras perderam qualidade, mas as opções de conteúdo encantavam os 

espectadores. Vários produtos audiovisuais tiveram que ser re-enquadrados para o novo 

suporte. No entanto, os produtos midiáticos sempre carregam características dos meios 

que lhes antecedem. De todo modo, com a imensa popularização da televisão esta 
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começava a estabelecer uma relação cotidiana entre o espectador e o suporte eletrônico, 

entre indivíduo e aparelho.  

A interação doméstica iria abrir caminho para uma relação cada vez mais complexa 

entre o meio e o seu público na medida em que familiarizou o espectador com os novos 

regimes audiovisuais. É neste sentido que se pode refletir sobre as tecnologias de 

exibição, que estes tipos de plataformas midiáticas abrangem constantes transformações 

dos aparelhos, sendo dotados de significado para interpretação dos regimes audiovisuais. 

Soares (op. cit.), assim como Sodré (op. cit.), aponta para as diversas interrogações que 

envolvem o “homem-tecnologia”. Tais relações, segundo o autor, instauram novas 

formas de ver-ouvir, diferenciadas e particulares. Do cinema musical, passando pela 

televisão, chegando ao computador e aos telefones celulares, o videoclipe, então, passa a 

ser assistido em diversos suportes, em telas gigantes e minúsculas. O que, segundo 

Soares, “reforça a premissa da simultaneidade de experiências de fruição dos produtos 

midiáticos”. (op. cit., p.55).  

Então, com a chegada da internet e a emergência da cibercultura nos anos 2000 

começou, talvez, a imperar um processo de desintermediação comunicacional, em relação 

ao império imaginário dos grandes estúdios de cinematográficos, e surgiram novas 

relações com as imagens produzidas pela indústria do entretenimento (op. cit). São as 

relações dos fãs com os produtos e com os imaginários que ganharam outras potências. O 

aplicativo Instagram, citado nesta pesquisa, como suporte de imagens que retratam o 

perfil biográfico de Justin Bieber, é um dos suportes que caracterizam as diversas 

experiências do ver-ouvir dos fãs. Com isso, a experiência Justin Bieber possibilita 

reflexões sobre os estatutos do áudio-imagem no cotidiano digital.  

 

2.3 Justin Bieber os estatutos do áudio-imagem 

A pesquisa de Soares (op. cit.) traça um panorama importante para este trabalho. Ele 

aponta que as relações com os novos dispositivos estabeleceram novas gramáticas de 

produção e outras experiências de recepção. Quando a MTV27 adotou uma postura 

“despreocupada” com as matrizes estéticas do vídeoarte e a “vida líquida”, as inúmeras 

possibilidades do consumo “desintermediado” se estabeleceram (BAUMAN, 2001; SÁ, 

2006 apud SOARES, op. cit.) a indústria midiática se transformou.  A MTV, então, se 

reorganizou discursivamente e instaurou uma nova lógica de fruição de objetos 
#############################################################
27 A MTV é uma emissora voltada para o público jovem, para adolescentes, chamados de digital natives (no 
mesmo sentido de tweens, meninos e meninas que nasceram na época digital). (SOARES, op. cit.) 



62#
#

audiovisuais. A MTV tentou entender esse processo e logo sinalizou a aproximação e 

interação com as novas dinâmicas da imagem e da observação, como a produção de 

conteúdo feita pelos próprios usuários. “Atestamos que o estatuto do áudio-imagem 

mudou em função de perceber a convivência cada vez mais ostensiva com telas 

minúsculas, caixas de som de baixo potencial e câmeras portáteis com baixa resolução”. 

(op. cit., p.65). Justin Bieber é produto intrínseco deste novo estatuto já que ele surgiu ao 

postar um vídeo amador no canal Youtube.  

Logo, segundo o pesquisador, a atividade cotidiana, onde se assiste vídeos 

fragmentados e com baixa qualidade na resolução de imagens no Youtube ecoa como um 

dos pontos de partida da investigação deste novo estatuto do áudio-imagem. Portanto, as 

formas de armazenamento na internet se tornam extensivas da lógica radiofônica, 

cinematográfica e televisiva e passam a compor o cenário da produção audiovisual do 

mercado musical. Soares ainda enumera questões sobre a circulação de produtos oriundos 

da indústria da música desde a era radiofônica até a internet. Concordo, neste trabalho, 

que o cenário histórico se apresentou e se configurou de acordo com a descrição de 

Soares (op. cit.): a partir da necessidade de um novo ambiente de divulgação dos 

produtos da indústria fonográfica; da entrada de outros elementos imagéticos de 

legitimação do artista no terreno musical, sobretudo o cinema musical e os filmes que se 

apresentavam como fortes aparatos na construção do conceito de celebridade na dinâmica 

star system musical; do crescimento e popularização da televisão como eletrodoméstico 

nas residências; da segmentação dos espaços publicitários e respectivamente dos produtos 

segmentos para mulheres, jovens e crianças “que de início não se apresentavam como 

público-alvo potencial da TV comercial”. Para Soares (op. cit.), essas condições 

caracterizam o contexto da televisão musical que se baseia na segmentação e se formata a 

partir do star system. A MTV é a emissora que sintetiza esses aspectos.  

A MTV se ajusta e se converge com gramáticas imagéticas do star system, da 

televisão e da internet. Neste sentido, pode-se interpretar, nesta pesquisa, que o aplicativo 

Instagram retroalimenta essa lógica de convergência midiática e fruições imagéticas. O 

Instagram se consolida atualmente como suporte móvel agregado neste sentido de 

convergência, tanto da lógica do star system quanto ferramenta de fruição de imagens 

cotidianas. Recentemente, em janeiro de 201528, o cantor Justin Bieber, que já empregava 

o microblog de fotografias e vídeos de quinze segundos para informações da vida pessoal 

#############################################################
28 http://veja.abril.com.br/noticia/entretenimento/justin-bieber-e-gala-de-cueca-em-campanha-de-grife/ 
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e para divulgação de singles e álbuns, utilizou pela primeira vez o app como pin up da 

grife Calvin Klein. Justin Bieber “inovou” com a hashtag “mycalvis” e segundo os fãs 

“lacrou”29 a internet no dia em que postou as fotos. Justin Bieber aparecia casualmente 

em fotos com cuecas da marca no Instagram30, mas ainda não tinha feito um ensaio como 

top model. Este exemplo ressalta como o Instagram é utilizado como um dos alicerces 

atuais do star system musical.  

A campanha de Justin Bieber vestindo cuecas da Calvin Klein (img.3) foi lançada 

em paralelo no canal do cantor no Youtube31. Pode-se dizer, aqui, que o star system, a 

MTV, o Youtube, o Instagram e Justin Bieber são aparelhos de uma mesma ordem 

imaginária, onde o artista e o dispositivo se articulam em linguagens empoderadas de 

arquétipos colocados em plebiscito afetivo na cultura midiática.  

 

 
Img.3 O aplicativo Instagram também estabelece uma relação simultânea entre perfil biográfico e 
publicidade.  

 

2.4 A cultura da mídia e os produtores de conteúdo 

O canadense Justin Bieber é o “homem-tecnológico” mais clicado da atualidade e 

exemplifica em sua trajetória (a partir dos dados citados) a tese do seu conterrâneo 

Marshall Mcluhan (1964), de que as tecnologias do presente e do passado afetam a vida 

física e mental do homem, que acaba de se tornando uma extensão do próprio meio.  
#############################################################
29#gíria#usada#para#arrasou,#finalizou,#fez#sucesso#
30 http://chic.uol.com.br/homem/noticia/e-post-pago-10-momentos-em-que-justin-bieber-mostrou-casualmente-
suas-cuecas-calvin-klein-via-instagram 
31 Justin Bieber faz campanha para marca Calvin Klein no Instagram e comemora sua imagem de vedete em um 
outdoor na Califórnia. Acessado em outubro de 2014, imagem do Instagram (esq.) postada por fãs do fã-clube 
@biebersmaniabr. 
https://www.youtube.com/channel/UCIwFjwMjI0y7PDBVEO9-bkQ 
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Ao analisar a imagem e a moda no fenômeno Madonna, Kellner (2001) evidencia 

essas articulações, entre tecnologia, consumo, imaginários e identidade no contexto 

sociocultural midiático. Para ele, Madonna reforça as normas da sociedade consumista, 

do eu-mercadoria, e privilegia a imagem, a aparência e a moda na produção de estilos de 

identidade. Madonna é um construto, um conjunto de contradições. A artista revela 

modelos, padrões imagéticos, para a construção de identidades no mundo 

contemporâneo. Ele aponta uma questão (sobre a identidade) interessante que podemos 

utilizar para pensar os imbricamentos entre cultura midiática e a construção de perfis 

célebres: a identidade costumava ser fixada pelo nascimento, pelo casamento e pela 

realização pessoal; o repertório dos papéis era restrito (op. cit., p.336). A potência 

midiática das identidades na sociedade atual, talvez, circunscreva e alimenta a fruição de 

perfis célebres com intenção biográfica nas redes sociais.  

Para Kellner, a modernidade ofereceu novas possibilidades de construção da 

identidade, a moda dita esses modelos. Esses ditames começaram a ser instaurados, 

segundo ele, no século XIII, onde começou a proliferação de trajes e aparência. Foi na 

revolução francesa que a moda se democratizou em “países que passaram por essa 

transição democrática”, (op. cit. p.336), pois quem pudesse pagar por uma indumentária 

da nobreza poderia vestir e exibir, anteriormente somente membros de certas classes 

poderiam “ostentar em público trajes destinados à elite dominante”.  

A ascensão da democracia e da classe burguesa permitiu à moda pautar identidades 

de acordo com aparência e com o poder aquisitivo. “Moda e modernidade aliam-se em 

produzir personalidades modernas à cata de identidade em constantes renovações e 

atualizações de roupas, aparências, atitudes e estilos”. (op. cit., p.337). A moda na 

sociedade moderna era limitada por códigos sexuais, pelas liberdades econômicas e pela 

força do conformismo social que ditava o que se poderia ou não usar. Já no século XX é 

que houve uma racionalização dos trajes e dos cosméticos (impulsionados pelo star 

system) e o mercado começou a produzir mudanças tais que possibilitassem o acesso das 

massas ao consumo.   

Com a cultura da mídia se tornando uma fonte poderosa da moda na indústria 

cultural, na década de 1960, “assistiu-se uma tentativa de destruir certos códigos 

culturais” e, logicamente identitários, era o lema do sexo, das drogas e do rock que 

pautavam o imaginário adolescente da época. “estava na moda ser antimoda”. (op. cit., 

p.338). No caso de Justin Bieber, a moda do período fixado pelos fãs, parece estar 

totalmente ligada ao status quo midiático, ao poder. A moda é de adesão total: é moda 
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estar totalmente na moda e quanto mais engajado nesse arcabouço estético, o sentimento 

de pertencimento é cada vez mais saciado. Não só na maneira de se vestir, de se 

comportar e de agregar identidades, mas também na especialização em produzir 

conteúdos afetivos. Na geração do beliebers, produzir conteúdo afetivo está na moda. É 

notável observar que no contexto de cultura da mídia uma comunidade de fãs se 

especializou em produzir conteúdos digitais materiais sobre o próprio ídolo. Não são 

apenas experiências imaginárias, mitologias afetivas, fragilidades identitárias que pautam 

esses fãs. O que caracteriza a comunidade de fãs de Justin Bieber é justamente a 

capacidade colaborativa na produção de linguagens. Isso significa que um fã se destaca a 

partir do momento em que ele possui aperfeiçoamento técnico para captar, manipular e 

veicular imagens nas redes sociais.  

Esta inovação dos fãs de Justin Bieber também revela mais diferenças em relação aos 

ídolos anteriores. Voltando à Madonna32, por exemplo, Kellner afirma que a artista 

agenciou novas imagens e novas identidades para todas as ocasiões e todas as épocas, e 

que a partir de estratégias de marketing, essas mudanças captaram as mutações culturais e 

estéticas, atingindo, assim, o status de popularidade, e oferecendo modelos e material 

para apropriação de seu público variado, (op. cit., p.341). Kellner (2001) ressalta as 

imagens da cantora e recorre a métodos convencionais nos estudos culturais, como a 

análise do texto e a recepção do público. No entanto, para ele, também é importante ter 

como foco a produção de cultural e a economia política desse fenômeno, questões que 

para ele são negligenciadas dos estudos culturais.  

Kellner (op. cit.) vincula moda e exibicionismo, e podemos acrescentar aqui as 

questões sobre individualidade burguesa, a materialidade das coisas etéreas, o carisma 

institucional weberiano e a visualidade como valor. Para ele, Madonna sua moda e 

imagem dá “às adolescentes a possibilidade de produzir uma identidade própria, de 

afirmar a sua própria moda e de rejeitar os códigos da moda convencional”, (op. cit., 

p.346). Ele ainda ressalta como a cantora Madonna vendeu camisetas, instaurou um 

visual conhecido como flash trash e diz que quase todas as adolescentes tinham 

condições de se parecer como Madonna. Será? No episódio Justin Bieber, a moda 

(vinculada ao poder de compra) não é centro da relação, o centro da relação é capacidade 

#############################################################
32 É importante aqui porque segundo o autor, a cantora problematizou a identidade, revelando o seu caráter de 
construto e sua possibilidade de ser alterada. Ver Kellner (2011). No caso Justin Bieber essa possibilidade de 
alteração também é evidente já que os fãs do cantor finalizam a “história de vida” do artista em construtos 
imagéticos com pretensão biográfica e encerram determinado momento da vida do cantor, cristalizando 
contradições identitárias concomitantes no fluxo vital do artista.  
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de manipular tecnologias de informação. O fã deve ser aparelhado de potências 

tecnológicas e capacitado para vincular conteúdos. Situações que o destaca nessa 

comunidade de bielibers na construção de suas próprias referências. O valor da 

visibilidade é mais contundente neste caso. Não que o poder de compra seja descartado (e 

não é), já que o fã precisa se municiar de aparelhos eletrônicos. Mas, já com o aparelho 

adquirido o fã não precisa comprar indumentárias ou souvenirs: ele precisa, apenas, 

legitimar o ídolo na arena semiótica. O fã se torna, então, um súdito-assessor, que produz 

linguagens em nome do amor, o que é muito mais complexo do que a questão identitária, 

porque o fã deixa massivamente rastros documentais sobre a vida da celebridade da 

internet. Não serão identidades lembradas e vinculadas a uma geração ou a um contexto 

histórico: são identidades fixadas diariamente na rede, e que se tornam documentos de 

vida. São lembranças materializadas massivamente.  

Logo, Justin Bieber se torna ícone e corpo de uma geração que não somente vive a 

mitologia das estrelas, mas que também é especializada (geração dos tweens e digital 

natives) em produzir conteúdos sobre o mito. Os astros, então, passam a ter a história de 

vida imposta em linguagens compartilhadas, produzidas pelos próprios fãs. Esse processo 

se dá pelo progresso das tecnologias de captação, como relatou Soares (op. cit.), diante do 

espectro da cultura da mídia (KELLNER, op. cit.), relevada pelo contrabando dos hábitos 

de viver entre as próprias mídias (GITLIN, 2003) e amparada no conceito de bios-

midiático descrito por Sodré (op. cit.). Fãs, então, passam a realizar em massa montagens 

fotográficas e as postam na internet. As fotografias são oferecidas como provas de amor 

ao ídolo e apesar de se valerem da mesma lógica das antigas cartas enviadas ao fan’s 

mails departaments, nos dias atuais os telegramas instantâneos do Instagram são dotados 

de uma potência imagética compartilhada, armazenada e acessível para milhões de 

pessoas. Utilizo como metáfora, nesta pesquisa, a designação ex-votos33 para classificar o 

maneirismo estético dos fãs ao representar iconograficamente o ídolo Justin Bieber, neste 

caso a produção de conteúdos e a manipulação de imagéticas midiáticas com intuito de 

homenagear o cantor. 

 

 

#############################################################
33 “O ex-voto é a designação erudita onde podem ser enquadrados nossos milagres)e)promessas. São oferendas 
feitas aos santos de particular devoção ou especialmente indicados por alguém que obteve uma graça ou milagre 
implorados, como um testemunho público de gratidão”. 
(http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=250:ex-
votos&catid=40:letra-e&Itemid=184, acessado em janeiro de 2015).  
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2.5 Justin Bieber e os “ex-votos” fotográficos  

Segundo Baudrillard (2003), não existe uma linguagem que esteja à altura de traduzir 

o essencial, o estado atual das coisas na contemporaneidade. É nesse complexo que fãs do 

cantor Justin Bieber publicam oferendas identitárias exaltando o ídolo no aplicativo 

Instagram. Baudrillard filosofa apropriadamente: “por detrás da crítica dos objetos, do 

sistema dos objetos, da sociedade de consumo, havia a magia do objeto, sendo este um 

objeto sonhado. De qualquer modo, um desejo evidente de remover toda a cultura do 

sujeito filosófico...” (op. cit., p.10). Ao encontrar Nietzsche e buscar como exercício 

epistemológico remover toda a cultura do sujeito filosófico, Baudrillard exalta um 

sintoma contemporâneo que perturba a alma: o vazio identitário.  

Tomados e sensivelmente incomodados por essa “típica” fragilidade, fãs 

adolescentes do cantor Justin Bieber, os beliebers, manifestam sua euforia juvenil no 

panfletário compulsivo, na postagem de montagens fotográficas no Instagram. As 

montagens são como ex-votos oferecidos a um santo, pois Justin Bieber realiza o milagre 

do amor. No blog das fãs do cantor, práticas como mutilação dos corpos (img.4) são 

exaltadas, existe até relatos sobre uma fã chilena34 que se suicidou porque Justin Bieber 

não teria dado conta de sua existência.  

 

 
Img.4 A realidade virtual e artificial (SODRÉ, 2002) é expressada na realidade física, no corpo. Rituais de 
mutilação são comuns em comunidades afetivas.  
 

No entanto, não são as imagens de fãs mutiladas que caracterizo aqui como “ex-

votos fotográficos”, são as imagens que promovem a vida de Justin Bieber, as imagens 

fixadas em momento específico da carreira do cantor (ver capítulo 3). São imagens com o 

intento biográfico. Montagens que visam valorizar o momento adolescente da carreira do 
#############################################################
34 http://loucaspelojustin.blogspot.com.br/p/as-loucuras-dos-fans.html, imagens acessadas no blog de 
fãs do cantor em outubro de 2014. 
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cantor, fixações de saudosismo instantâneo, esquizofrênico em certa medida. Nessas 

imagens fãs realizam colagens, onde Justin Bieber é atravessado por diversos ícones da 

indústria do entretenimento, após realizarem as montagens eles postam na rede social.  

As montagens, além de relativas aos diferentes momentos da carreira do astro teen, 

também satirizam situações cotidianas vividas pelo cantor. Em um universo vasto de 

imagens postadas na internet, vamos nos ater em algumas que representam o “momento” 

citado.  

Os ex-votos são caracterizados como manifestação iconográfica (pintura ou 

fotografia) para alguma graça ou milagre obtido, pode ser representada por esculturas, 

inscrições em mármore, madeira e bronze, podem ser elementos simbólicos como velas e 

flores, podem ser cruzes em peregrinações, entre outros. Em Salvador, na Bahia, a igreja 

Santuário do Senhor do Bonfim é conhecida por sua famosa sala de ex-votos, onde é 

possível encontrar as etéreas (no sentido figurado) manifestações da fé. Um ex-voto 

segundo Ferreira (1975), significa “quadro, imagem, inscrição ou órgão (parte do corpo) 

de cera ou madeira que se expõe numa igreja ou capela em comemoração a um voto ou a 

uma promessa cumprida”35. O templo dos fãs de Justin Bieber é a internet. Então, ao 

tomar como base a teorização sobre as estrelas de Edgar Morin, sobre “os deuses e 

deusas”, sobre a cultura midiática e seus súditos, aqui, os ex-votos são as fotografias 

oferecidas à imagem e semelhança de Justin Bieber no Instagram. , Os oferecimentos 

fotográficos, postadas por fãs do cantor na rede social Instagram como demonstração de 

amor e acionamento da história de vida a partir das tecnologias de captação. O “bieber-

carismático”, então, institucionaliza o valor da visibilidade no aplicativo móvel (img.5). 

 

 

#############################################################
35 http://www.eca.usp.br/turismocultural/claudio.pdf 
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Img.5 O valor de visibilidade é instaurado na experiência do olhar quando arquivos de memória expõem 
uma relação de gestos do artista em sequência. Neste caso, temporalidade e visão tornam-se indissociáveis.  
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Capítulo 3 - Justin Bieber, do doc ao Instagram: a estetização da vida 

 
Ser “imagem” (signo icônico) pública significa tornar-se 
interpretante vivo ou núcleo politópico de uma determinada 
conjuntura de valores, significa tornar-se medium. Mas 
significa também se realizar como forma acabada e abstrata 
da relação humana mediada pelo mercado, ou seja, existir 
como indivíduo “irreal”, mero suporte para signos que se 
dispõem a representar uma realidade instituída 
exclusivamente como mercadoria. (SODRÉ, 2002, p.38) 

 

Neste capítulo foram recolhidas36 imagens postadas por fãs de Justin Bieber no perfil 

@biebersmaniabr e pelo cantor em sua pessoal no Instagram. Os retratos a serem 

analisados a seguir apresentaram signos semelhantes tanto em relação ao documentário 

do cantor, Never Say Never (2011), quanto às postagens de fotografias no Instagram. O 

objetivo é identificar linguagens que estetizam e caracterizam processos que fixam a 

história de vida do cantor no momento de sua adolescência. O intuito é averiguar 

possíveis unidades identitárias que materializam experiências de visualidades e arquivam 

“sentimentos” na internet. Conspira-se, nesta parte do trabalho, como as imagens 

postadas por fãs, talvez, possam ser entendidas como vestígios de memória a partir de 

estéticas biográficas e “enformações” imagéticas fragmentadas. A metodologia para 

descrever tais dinâmicas do audiovisual foi aplicada a partir dos conceitos de amor, 

morte, empatia, interação social e trajetória vital (MORIN, 1989; BAUMAN, 2004; 

BAKHTIN, 2011). Analisaram-se, então, como essas imagens podem vir a estabelecer 

perfis biográficos midiáticos. Para tanto, foram investigados como a imagem das 

celebridades cristaliza signos da biografia tradicional (como foi visto no capítulo – 1) e os 

convertem em histórias de vida complexas, tendo o agenciamento involuntário como 

característica intrínseca.   

 

 

 
#############################################################

36 Diante do fluxo e quantidade de perfis do cantor Justin Bieber no Instagram (fãs criam novos perfis durante 
todos os dias, são incontáveis), as imagens recolhidas são de perfis administrados por fãs brasileiros com 
relevância de visualizações. Foram escolhidas imagens do perfil @biebersmania. A escolha se deu devido ao 
número de seguidores, pois o “biebermania.com” é o maior fansite do cantor na América Latina com mais de 
um milhão de visualizações e vinte e sete milhões de seguidores no Instagram. Imagens do perfil oficial do 
cantor “@justinbieber” e do documentário Never Say Never (2011) também foram acessadas.  

 



71#
#

 

3.1 A imagem das celebridades na contemporaneidade  

Mediuns que presentificam um pacote imaginário ao mesmo tempo solicitado e 

imposto, as imagens das celebridades são articuladas em torno de categorias estéticas 

superficiais, como o sorriso, o cabelo, os olhos e poder de sedução. Assim como no star 

system, este arcabouço estético é profundamente comercial. No entanto, acaba por 

agenciar comportamentos histriônicos ao formar identidades penetradas. (SODRÉ, 2002, 

GITLIN, 2003, KELLNER, 2001, MORIN, 1989). Como exemplificado no capítulo 2, os 

fãs adolescentes não somente incorporam e legitimam este pacote imaginário para suprir 

necessidades identitárias, como produzem visualidades na arena semiótica que é a 

internet na contemporaneidade. Também tornam-se instituições solidificadas 

imaterialmente, especializadas em compartilhar signos afetivo-comerciais (seria uma 

tarefa pretensiosa separar a “publicidade” e “afeto” na questão dos Celebrity Studies). 

Esta produção de estéticas se dá por atributos físicos “sedutores”, dadas na repetição, na 

circulação e na fruição das imagens do mundo pop.  

Em Justin Bieber, os fãs exaltam o sorriso peculiar e o cabelo hair flip 37. Sobre as 

características físicas das celebridades, o sorriso, o cabelo, o semblante, entre outras 

partes do corpo carismático. Pode-se entendê-los como pin-ups saturadas na indústria do 

entretenimento. O cabelo hair flip, que evoluiu para o pixie-cut, dialoga com a moda 

boyfriend e é construído com camadas semelhantes e áreas em gradação. A coloração 

uniforme busca criar um visual sóbrio e, no caso de cabelos finos, pode ser mais claro na 

parte superior, para conquistar um efeito tom sobre tom. Segundo especialistas, o rosto 

triangular e o pescoço alongado favorecem o estilo e as laterais devem ficar ligeiramente 

maiores caso a pessoa tenha orelhas salientes. E, ainda, segundos os entendedores do hair 

flip e do pixie-cut, esta não é uma aposta adequada para as gordinhas38. Existem vídeos 

no canal Youtube onde Justin Bieber exibe seu hair flip em slow motion39. Vertente 

feminina do hair flip, a cantora Miley Cyrus utiliza atualmente o visual pixie-cut. 

As diversas celebridades da indústria massiva de Hollywood impõem desde o star 

system arquétipos na moda e no comportamento. (MORIN, op. cit., KELLNER, op. cit.). 

Desde Greta Garbo, John Wayne, Marilyn Monroe, James Dean, Elvis Presley, passando 

pelos astros da era da MTV e do videoclipe, Madonna e Michael Jackson, até os ícones 
#############################################################
37 Sempre me refiro à imagem de Justin Bieber entre 2007 e 2011 e às postagens dessas imagens entre 2014 
e 2015, após o filme Never Say Never (2011). 
38 http://revistacabeleireiros.com/materia/visuais-de-celebridade/40 
39 https://www.youtube.com/watch?v=AXdHk2L8rvo 
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da internet, por extensão Justin Bieber e Miley Cyrus, estrelas da música e do cinema são 

imitadas e se tornam padrão de beleza e identificação para seus “súditos”.  

Uma dessas características que estetizam as celebridades e a indústria da moda nos 

dias atuais é a moda pin-up40. A moda pin-up41 é um dos estilos usuais na moda pop do 

século XXI. Trata-se do pastiche, de um estilo de comportamento que é chamado, por 

vezes, de “visual retrô”. A moda retrô é ressemantizada por cortes de cabelo, maquiagens, 

roupas, sapatos e todas as intenções estéticas que vislumbram o corpo carismático. A 

maquiagem é uma das principais características do estilo. O delineador “gatinho” nos 

olhos, os cílios enormes, e a boca vermelha bem forte não podem faltar no visual dos pin-

ups atuais. Cílios postiços combinados a um batom rosa “romântico” também compõem o 

estilo. No cabelo são usados topetes altos, coques e cachos bem definidos. O corte 

conhecido como chanel42 e uma franja curta são representativos nesta estética. As roupas 

têm estampas de flores, desenhos infantis, listras, xadrez e poás.  Shorts, calças e saias de 

cintura alta, vestidos rodados e ajustados à cintura e hot pants (shorts super curtos com 

cintura alta) são algumas das principais marcas das pin-ups. Lingeries rendadas e o bralet 

(peça que mescla o formato do sutiã e do corselet) também fazem parte do vestuário 

célebre. Já os sapatos são os scarpins, peep toes (sapatos que deixam os dedos do pé à 

mostra) altos e bem finos. Tênis delicados e sapatilhas também podem compor o 

arquétipo43.  

A indústria de cosméticos, como destacou Morin (1989), padroniza o visual das 

celebridades. Diversos compostos químicos são criados para plastificar as estrelas. 

Segundo os maquiadores existe um processo no momento da maquiagem. Deve-se 

utilizar o primer (cosmético) para matificar (pele limpa e seca) a cútis e a deixar 

“aveludada” para receber os outros produtos. É senso comum entre os profissionais do 

embelezamento que o “primer” garante a fixação da maquiagem, cobre as linhas finas do 

rosto e garante que os produtos que irão ser utilizados posteriormente não derretam ao 

sol. Após o primer, a pele fica preparada para receber a “base” (cosmético). A “base” é 

disponibilizada no mercado em várias cores e serve para cobrir “imperfeições” do rosto. 

#############################################################
40 Sobre o pin-up como estilo de se vestir, baseado na moda Lolita dos anos 1940-1960 (para designar modelos e 
vedetes caracterizadas por sua sensualidade), e não como a teorização da pin-up descrita por Morin e pelos 
pesquisadores dos celebrity studies. No sentido teórico, o pin-up seria “modelos” que repetem poses de cartazes 
comuns, poses já disseminadas, expressões e gestos comuns na indústria do entretenimento. 
41 http://mdemulher.abril.com.br/famosos-e-tv/m-de-mulher/pin-up-relembre-as-famosas-que-ja-adotaram-esse-
estilo#2 
42 Inspirado na famosa estilista francesa Coco Chanel que utilizou o corte em 1918. A estilista era responsável 
por vestir várias atrizes de Hollywood.   
43 http://www.mulher.com.br/10531/estilo-pin-como-copiar-o-visual-das-famosas 
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Ela também movimenta um mercado de pinceis e esponjas, e seu objetivo é suavizar a 

aparência, deixando o rosto limpo e uniforme, assim como os rostos joviais e bem 

tratados das estrelas de Hollywood. Também existem corretivos, que são “bases” com 

mais consistência para uniformizar áreas mais complexas e o blush, utilizado para colorir 

as bochechas. E, existe até um padrão para o uso do blush, além de ser escolhido de 

acordo com o tom de pele: coral, rosados e pêssego em mulheres loiras e brancas e 

acobreados e amarronzados em morenas e mulatas. A aplicação do blush deve começar 

próxima a orelha e formar um caminho até a região dos lábios, em ambos os lados da 

face. O pó translúcido também deve ser aplicado na “zona T” para iluminar as áreas 

específicas do rosto.  

O objetivo dos truques e dos padrões é esconder traços, digamos “não-célebres”, 

como narizes largos, testas grandes, bochechas salientes. Ou seja, afinar a face, pois se 

criou um padrão de que a câmera “gosta” de faces finas e de expressões minimalistas e 

sedutoras. Cílios poderosos são contornados por delineadores, o côncavo deve ser 

marcado com sombras escuras, douradas ou coloridas e depende da roupa e do formato 

do rosto. O lápis bege, passado na linha d’água, é fundamental para levantar os olhos 

pequenos, deixando as estrelas com uma aparência disposta. Diversas técnicas de 

maquiagem são utilizadas para consentir uma celebridade sedutora no vídeo. O efeito da 

boca aveludada é formado por uma camada de batom, uma de pó e outra de batom. São 

inúmeros os manuais de maquiagem para conseguir a aparência de uma celebridade e 

possuir um rosto perfeito, um rosto encantador e cinematográfico.  

Após os exemplos que apontam uma estética padronizada, no caso Justin Bieber 

produto desta indústria de arquétipos, ele já lançou fragrâncias e esmaltes para unhas44. 

Os fãs do cantor destacam o cabelo, como já foi exemplificado, e o sorriso. O sorriso de 

Justin Bieber é ovacionado pelas fãs e empresas odontológicas também promovem o 

sorriso do cantor na venda de aparelhos para os dentes.45 Fãs do cantor exaltam o sorriso 

do artista (img.6). Várias fãs declaram-se sobre o sorriso do cantor: “foi o teu sorriso que 

tirou a graça de todos os outros”; “De todos os sorrisos do mundo o seu é o mais 

perfeito”; “Esse sorriso é o que nos encanta”46. Até mesmo quando Justin Bieber foi 

preso no Canadá por dirigir embriagado, em setembro de 2014, as fãs não deixaram de 

exaltar o sorriso do cantor. Ele sorriu na foto em que foi fichado e foi alvo de “amor” e 
#############################################################
44 http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/justin-bieber-afunda-empresa-de-cosmeticos-na-bolsa 
45 http://8ou80foto.com/2011/04/06/ortodontia-sorriso-lindo-com-aparelho-invisiveljustin-bieber-usava-
aparelho/ 
46 Imagens recolhidas do Instagram em fevereiro de 2015. 
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“tristeza” das fãs. Uma das fãs comentou a foto (img.7) da estrela na delegacia: “awn que 

lindo amei fofo”47. O artista também foi alvo de ironias na internet. Quando foi preso, as 

fãs criaram montagens e memes, onde ficou evidente a semelhança dos cortes de cabelo 

hair flip e pixie-cut do cantor e da estrela teen Miley Cyrus (img.8)48. A estética se impõe 

ao fato de Justin Bieber ter sido preso e as fãs do cantor continuam o achando fofo e 

parecido com Miley Cyrus. 

 

 
Img.6 Edgar Morin (1989) diz que a sedução é fundamental nos rostos explorados pela indústria do 
entretenimento. Fãs exaltam o sorriso de Justin nas montagens.  

 
 

 
Img.7 Ainda citando Edgar Morin (idem), ele afirma que os ídolos são como deuses, estão acima de tudo. 
Esta relação é pautada na industrialização do amor. Nesta foto, os fãs desconsideram os problemas que 
envolvem a conduta moral do cantor. Justin Bieber foi detido por dirigir alcoolizado e sorriu na foto. Os fãs 
celebraram. O sorriso era mais importante que qualquer juízo de valor.  

#############################################################
47 Acessado em janeiro de 2015. 
48 Acessado em janeiro de 2015. 
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Img.8 Ainda sobre o episódio da detenção do cantor, os fãs mediaram experiências de adoração que 
articulam visualidades na plataforma virtual com intuito de tornar relevante o crime cometido pelo ídolo.  

 

O documentário Never Say Never (2011) ressalta esses atributos estéticos da 

celebridade Justin Bieber, a paixão das fãs pelo sorriso e pelo cabelo, a solidificação do 

astro no mundo do entretenimento, as influências do gênero televisual e do gênero 

musical neste tipo de produto, além de complexas questões relacionadas às intenções 

biográficas e a imagem de Justin Bieber como um valor, um talentoso artista da música 

pop, como veremos em seguida.  

 

3.2 Never Say Never (2011) e o documentário biográfico pop 

O documentário Never Say Never (2011), de Jon M. Chu, distribuído pela MTV 

films, provoca reflexões quanto ao espaço ocupado hoje por intenções biográficas (digo 

aqui intenções biográfica e não biografia, porque não se assemelham com as biografias 

tradicionais pois não derivam do gênero literário, mas sim de uma linguagem modulada 

na cultura da mídia, a linguagem jornalística, portanto,  marginais à tradição narrativa do 

gênero.) O começo, o meio e o fim da narração são deslocadas para uma estetização 

experimental da história de vida. A produção dos documentários que envolvem o perfil 

célebre49 é uma prática usual no mercado do entretenimento. A construção de perfis se 

solidifica como um viés presente não só nos documentários.  

No filme, a história contempla a trajetória de vida do cantor até o grande show no 

Madison Square Garden, tradicional complexo de entretenimento localizado na cidade de 
#############################################################
49 Entende-se nesta proposta como “biografia célebre” ou “perfil célebre” documentários biográficos e/ou 
autobiográficos tais como os lançados pela MTV films, cuja linguagem abarca padrões de modalização e 
estilística documental, envolvidas por padrões de produção muitas vezes oriundos da reportagem ampliada, 
referenciados na vivência cotidiana. 
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Nova Iorque, inaugurado em 1879, onde Michael Jackson comemorou trinta anos de 

carreira, em 2001. “Contamos a história do menino que busca um sonho.”, comentou o 

diretor Jon M. Chu50. O começo do filme é sobre a infância, com ênfase nas suas relações 

familiares mais próximas, especialmente a mãe e as avós. Ao enaltecer o autodidatismo e 

a responsabilidade na infância, o documentário reforça a ideia de uma genialidade 

precoce que sustenta o reconhecimento de um talento nato. Do ponto de vista biográfico, 

cria-se, deste modo, uma cadeia de situações que, além de destacar o cantor dentre a 

multidão de anônimos do Youtube, justifica um dos argumentos que sustentaram, 

inicialmente, o afeto por Justin, explicitados por fãs, cujos laços se pautavam pela ideia 

de o terem descoberto, antes da fama. Ou seja, os fãs se colocam numa situação de 

"vanguarda" simulada em relação à própria indústria. 

Após a apresentação da infância, a narrativa segue exaltando as características físicas 

do cantor, em especial o cabelo e o sorriso, e acumula depoimentos de fãs apaixonadas, 

de familiares e de produtores. Estas situações são entremeadas por fotografias, animações 

e webvideos, resgatados do Youtube, confirmando uma vida "biografada" pela internet e 

uma situação de compartilhamento de mídia. Vale destacar que estes resgates confirmam 

uma circularidade de imagens de vida que se iniciam no Youtube e, a despeito de lá 

também continuarem, desdobram-se em produtos midiáticos, como o documentário 

citado e, depois, no Instagram.  

No documentário, todas as vezes que são feitas transições nos clipes musicais, cenas 

da vida pessoal do cantor são sobrepostas. O material de arquivo é vasto. “Nunca 

podemos ver um superstar aprender a cantar, aprender a tocar bateria. Nunca antes 

assistimos um superstar aprender a tocar música. Essa é a história de alguém que está em 

casa, faz um vídeo e manda para os amigos.”, revelou Chu, nos citados comentários do 

filme.  

Never Say Never (2011) tem detalhes em 3D, vídeos em Super 8, com textura 

histórica para aproximar o telespectador da realidade. Todo o resto é filmado em 5D ou 

7D, em linguagem documental. Os planos abertos são utilizados somente nas tomadas no 

Madison Square Garden. O material de arquivo é exibido em mosaicos fotográficos e 

webvideos. Os cortes são rápidos, como num típico trailer. A única tomada diferente é 

uma cena em slow motion. Neste take, Bieber balança os cabelos e joga pipocas para o 

#############################################################
50 Nos comentários do DVD. 
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alto. É um close com efeitos brilhantes, como numa propaganda de produtos para o 

cabelo.  

O legado bieberiano neste documentário musical parece que foi feito sob medida 

para as fãs apaixonadas do cantor. Ao mostrar Justin Bieber atrás de seus sonhos, Never 

Say Never (2011) celebra as aptidões do cantor, o entusiasmo e a habilidade em trabalhar 

com diversos instrumentos. Um crítico chegou a dizer que fica “difícil odiar um moleque 

tão apaixonado por música”51.  Imagens de baixa qualidade, de handcams, tradição do 

Youtube, configuram a estética do filme. É quase impossível dissociar o documentário do 

portal de vídeos, uma vez que o cantor lançou seu primeiro vídeo na internet. O filme 

encanta as fãs, que lotaram as salas de cinema e tem um construto familiar, que envolve 

rezas, abraços, brincadeiras, beijos e choradeira generalizada. Comentários feitos pela 

equipe de Justin Bieber, pela família e por artistas “amigos” dão o tom do documentário. 

“Só os grandes lotam o Garden”, explica o empresário de Bieber. “Conseguirei isso em 

um ano”, contesta o adolescente. “Às vezes gostaria de ter uma vida normal”, diz o cantor 

ao esquivar-se de qualquer investigação a respeito da fama. “Esta é sua vida normal!”, 

devolve, enfaticamente, a preparadora vocal. O produtor L.A. Reid diz sobre Justin 

Bieber que: “quando o vi pela primeira vez tive certeza que estava diante do Macaulay 

Culkin da música!”, logo depois ele volta atrás na opinião, já que Culkin teve como fim o 

ostracismo.  Bieber diz “não me deixem perder minha juventude”.  

O imediatismo das novas “biografias” se faz acelerada e fragmentada no 

documentário musical. A banda canadense The Band demorou onze anos para ganhar um 

filme, O Último Concerto de Rock (1978), feito por Martin Scorsese. Para Bieber, 

bastaram dois anos. Never Say Never (2011) é um filme-tributo e, ao mesmo tempo, uma 

peça publicitária que reitera aos fãs que Bieber é talentoso. L.A. Reid, manager do cantor, 

conseguiu encaixá-lo em participações no Saturday Night Live e C.S.I. e aproveitou todas 

as possibilidades virais da internet. Fato que consolidou o momento bieberfever em mais 

de cem produtos com a marca do cantor.  

O crítico de cinema Thiago Siqueira52 constata que o showbizz norte americano 

adora trajetórias épicas de superação e conquista do sucesso. A velha admiração pelo self 

made man, aquele que lutou e venceu sozinho, do jeito dele, como na letra cantada por 

Frank Sinatra, My Way. A história garoto Justin Bieber é um exemplo deste tipo de 
#############################################################
51 http://omelete.uol.com.br/filmes/criticas/justin-bieber-never-say-never/#!key=54710, acessado em janeiro de 
2015. 
52 Thiago Siqueira é critico de cinema. http://cinemacomrapadura.com.br/criticas/191400/justin-bieber-never-
say-never/ . Acessado em novembro de 2014.  



78#
#

epopéia. Ele acredita que o filme Never Say Never (2011) é um veículo que serve apenas 

para reforçar a histeria em torno do maior nome da cultura pop adolescente atual.  

O longa começa com hits do Youtube protagonizados por pandas bebês, gatinhos 

fofos e tombos, que viviam a povoar o e-mail do empresário Scott Braun. Depoimentos 

de fãs permeiam o filme. “Ele é muito mais legal do que meu irmão”, explica uma garota. 

“Queria fazer sopa para você”, oferece outra fã, no Twitter, ao saber que o ídolo está 

doente, com uma inflamação na garganta. “Me dá um mi", pede a professora de canto, 

para averiguar os danos nas cordas vocais do pupilo. Justin se recusa a cantar no tom 

pedido pela professora. “Não. Quero nugget”, responde, sabendo que o médico havia 

receitado que não comesse frituras, por causa da inflamação em sua garganta. Durante o 

filme, Bieber aparenta curtir toda a paparicação. O roteiro mostra o Twitter como 

protagonista: o cantor se comunica com os fãs por meio dele. 

No camarim de um show, ele ameaça, em tom de brincadeira, uma pessoa da equipe: 

“Eu vou raspar a cabeça. Diga: eu te amo, Justin”, diz o menino, com uma máquina de 

barbear nas mãos. As partes que lembram um making of não escondem o fato de o cantor 

ser um jovem ainda se acostumando com a biebermania ou bieberfever. 

As participações no mega show em Nova York mostram que o garoto tem apoio de 

profissionais famosos do R&B e da música teen. O jovem cantor Sean Kingston está em 

Ennie Minnie; o grupo vocal americano Boyz II Men aparece em U smile; e Miley Cyrus 

é o reforço em Overboard, com troca de carinhos mútua. O ator Jadden Smith canta em 

Never Say Never (2011), hit que dá nome ao documentário, originalmente lançado na 

trilha do filme Karate Kid (2010) – estrelado por Jaden, o filho do ator Will Smith53. 

Usher, “padrinho” de Bieber e parceiro de palco em Somebody to love, elogia bastante o 

garoto54.   

Ao mesmo tempo em que são apresentadas cenas feitas para as fãs do artista, a 

narrativa não abandona o estilo documental, apresentando paralelamente a luta de Justin 

para chegar ao topo. O filme desvenda que, antes de virar febre mundial, o ídolo foi 

recusado por muitas gravadoras, com a desculpa de ser jovem demais. O grande destaque 

do documentário são as apresentações, onde a tecnologia 3D é realmente usada para 

aproximar as fãs de seu ídolo. Não faltam momentos em que Justin estica seu braço para 

“tocar” a todos que o assistem. 

#############################################################
53 https://tvcinemaemusica.wordpress.com/2011/02/26/critica-justin-bieber-never-say-never 
54 http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2011/02/g1-ja-viu-never-say-never-tenta-mostrar-que-bieber-nao-e-so-
produto.html 
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O empresário de Justin, Scooter Braun, afirmou que “todos” disseram que Bieber 

não conseguiria nada a menos que passasse por uma máquina da Disney ou da 

Nickelodeon. Para ele, a história de Bieber provou como isso é possível com a influência 

da mídia social, Youtube e Twitter, neste caso e, que isso mudou todo relacionamento 

com os fãs. “As beliebers são muito dedicadas ao negócio delas, em parte porque não há 

barreiras entre elas e Justin, e em grande parte porque elas tiveram uma mão de verdade 

no sucesso dele”, disse Braun. As visualizações dele no Youtube e as respostas aos 

vídeos o propulsionaram para a fama e todas elas tiveram o seu próprio momento de 

descoberta, algo que só os vídeos virais puderam oferecer55. O DVD do filme de 105 

minutos foi vendido na época do lançamento por $17,93 dólares e o kit de DVD e Blu-

ray custou $24, 9656.  

Filmes sobre Lady Gaga e Katy Perry se valem da mesma lógica de Never Say Never 

(2011) e de outros documentários de celebridades produzidos para tevê. O documentário 

Katy Perry – Part of me (2012) também trabalha com fotografias, vídeos da infância, 

depoimentos de amigos, familiares, produtores e fãs, além de colagens e estrutura do 

show. Os bastidores da turnê intercalam histórias da vida em família. Os hábitos da 

cantora, o estilo, as inspirações e o autodidatismo musical também fazem parte da obra. 

Assim como no documentário sobre Justin Bieber, Michael Jackson é citado. 

Curiosamente, a história do astro nos mercados periféricos se confunde com a ascensão 

da cultura do videoclipe57, que a MTV promoveu no mundo a partir da década de 1980.  

Katy Perry só foi escutar Michael Jackson aos 13 anos de idade, fato enfatizado no 

filme.  Na verdade, o nome de batismo da cantora é Katheryn Elizabeth Hudson, nascida 

em 25 de outubro de 1984, em Santa Bárbara, Califórnia, Estados Unidos. Katheryn veio 

de uma família de classe média baixa e pentecostal, religião oriunda do judaísmo que 

prega contato direto com Deus. Em 201358, a cantora foi chamada de “a filha do diabo” 

por seu pai, Keith Hudson, em um sermão na Califórnia. Perry ficou conhecida por cantar 

sobre um beijo lésbico, I Kissed a Girl. A música permaneceu em primeiro lugar na 

revista Billboard59 por sete semanas, em 200860. Seu estilo baseia-se na moda da década 

#############################################################
55 http://meadd.com/drew__justin/news/892030 
56 http://musicapave.com/artigos/justin-bieber-never-say-never/ 
57 http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/famecos/article/viewFile/799/608 (acesso em 04 de abril de 
2013) 
58http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/05/1272512-pai-de-katy-perry-diz-que-a-cantora-e-filha-do-
diabo-em-sermao.shtml (acesso em 24 de março de 2014). 
59 Billboard é uma revista semanal estadunidense ligada a Nielsen Company, empresa germânico-americana. A 
revista oferece informações em pesquisas de mercado, especializada na indústria fonográfica. O cantor Michael 
Jackson foi o principal responsável pela divulgação da revista no mundo, por meio de seus álbuns que se 
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de 1940 e 1950. Abrange peças de roupas coloridas e estampadas. Perry inspirou-se em 

Lolita (1962), personagem do filme homônimo de Stanley Kubrick61.  

Logo no início do filme, os fãs da cantora depõem emocionados, sobre o sentido da 

vida. De origem religiosa, Katy Perry, fã do cantor Freddie Mercury, foi morar na cidade 

de Las Vegas e se encantou com a vida noturna. A adolescente pentecostal deslumbrou-se 

com o universo gay e daí em diante nasceu uma “nova Katy”, carismática, inocente e 

sexual. No filme, Perry insinua que não quer ser “revoltada” como Avril Lavigne, cantora 

e compositora canadense conhecida como a princesa do pop-punk, ou “sofrida” como a 

Kelly Clarkson, famosa em todo o mundo por vencer a primeira edição do reality-show 

Amerian Idol, em 2002. Ela quer ser “a primeira Katy Perry”, não quer equivaler-se a um 

modelo para agradar às gravadoras.  

Já o documentário, Lady Gaga: inside the outside (2012) opera em um tom 

autobiográfico. No documentário, Gaga é a narradora da história com algumas 

intervenções em off do diretor que nunca entra em cena. A personagem passa todo o filme 

em um divã, no centro do palco, vazio, sem público e sem multidões. Sem fãs histéricos. 

A trilha sonora é composta pelas próprias músicas de Gaga tocadas somente no piano. No 

filme não existe depoimentos de fãs, amigos e familiares. Pode-se escutar a voz do 

entrevistador. No entanto, ele interfere poucas vezes. A câmera trabalha em giro 

(panorâmica) e mostra detalhes do rosto, das expressões e dos gestos da cantora em 

primeiro plano. Uma paisagem biográfica, como uma pintura. O filme não é um musical 

e não segue como um videoclipe. A cantora faz apenas uma "capelinha"62. As transições 

são feitas com preenchimento de imagens de apoio, fotografias e webvideos. Em 

entrevista concedia à MTV, o diretor Davi Russo foi perguntado sobre o que mais 

aprendeu com Lady Gaga, ele respondeu: “vou saber nos comentários”.  

Lady Gaga é Stefani Joanne Angelina Germanotta, nasceu em 1986, em Nova 

Iorque, numa família abastada. Conhecida por suas performances extravagantes, a nova 

iorquina é fã de Andy Warhol. Em entrevista63, Lady Gaga revelou o seu respeito pelo 

trabalho do artista. Especificamente por sua capacidade de elevar a arte pop. “Warhol 

fazia arte significativa de maneira superficial. Ele era capaz de fazer arte comercial e foi 

levado a sério. É o que eu estou fazendo também”, afirmou a cantora. 

##############################################################################################################################################################################################
tornaram fenômenos de vendas (Bad, Thriller e Dangerous) 
60 http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u438730.shtml (acesso em 24 de março de 2013) 
61 http://ego.globo.com/Gente/Noticias/0,,MUL791033-9798,00.html (acesso em 24 de março de 2013 
62 Canto sem acompanhamento instrumental. No caso, a cantora sola apenas um pequeno trecho da música. 
63 http://www.theguardian.com/music/2009/jul/02/lady-gaga (acesso em 23 de março de 2013).  
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Os documentários biográficos de celebridades pop se valem da estética utilizada pela 

Music Television. A MTV é um canal norte-americano, subsidiário da Viacom Inc., que 

se consolidou no Brasil na década de 1980 e influenciou parte da juventude de classe 

média com a pretensão alternativa de valorizar experiências de libertações da família, do 

sexo, do casamento e do consumo. Tais vivências foram forjadas a partir de estéticas 

psicodélicas e elementos gráficos lo-fi. Quanto à figura humana, esta era geralmente 

distorcida pela textura, pelo contraste. O canal também investiu em uma não-linearidade 

da narração. Esta estética dos videoclipes acabou por influenciar a linguagem que 

compõe as biografias audiovisuais. A cultura documental atual, biográfica, parece 

ressaltar produções oriundas da arte pop, de Andy Warhol. Ainda sobre a linearidade 

narrativa, acrescenta-se: 
Na Europa, em especial na França, reinventava-se o cinema, com a Nouvelle 
Vague, que abolia a linearidade (e, em alguns casos, o sentido) da narrativa 
cinematográfica. Vemos que o videoclipe nasce – e só poderia nascer – nesta 
época, com sua narrativa fragmentada, ou mesmo a ausência desta. 
Evidentemente, se um videoclipe é a versão visual de uma canção, e nesta época 
a música era psicodélica, sua forma deve ser tão fragmentada e desprovida de 
sentido como a música. (PONTES, 2003, p. 48) 

 

Assim, o vídeo fragmentado faz nascer o “ser imagem” e perpassa a biografia. A 

vida em videoclipe, a biografia em videoclipe. São astros biografados em videoclipes 

estendidos, documentais. Nesses filmes, os elementos, antes exclusivamente gráficos e 

audiovisuais, se deslocam em torno de paisagens biográficas da vida cotidiana. Pinturas e 

filtros que contornam a criação estética do texto. E, não só do astro pop, mas do 

indivíduo comum, no cotidiano. As imagens precisam de um corpo. As imagens 

acabadas, estetizadas no banal, atuam na mise-en-scéne da vida. Tanto do fã, quanto do 

outro, do ídolo. O videoclipe passa, então, no documentário biográfico, a constituir a 

encenação estética da vida, antes mesmo de ser, apenas, a versão audiovisual de uma 

canção. Segundo Pontes (2003), os videoclipes surgiram nos anos 1960, ligados ao rock 

n‘roll e às expressões psicodélicas em geral. São tidos por muitos, de acordo com o autor, que 

os primeiros videoclipes foram os vídeos das músicas Straw-berry Fields Forever e Penny 

Lane, dos Beatles.  

As vinhetas da MTV, que parecem modelos de estéticas de videoclipes, têm 

influência da arte de Marcel Duchamp, Andy Warhol e, especialmente de Man Ray que 

participou da vanguarda fotográfica na década de 1920 e influenciou a arte conceitual de 

Duchamp. Em 1915, Ray conheceu e passou a integrar o movimento dadaísta. Em 1921, 

entrou em contato com o surrealismo. Trabalhou como fotógrafo para financiar a pintura 
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e, com a nova atividade, desenvolveu o fotograma. Criou imagens abstratas. Como 

cineasta, produziu filmes surrealistas, como L’étoile de Mer (1928), com a ajuda de uma 

técnica chamada solarização, pela qual se inverte parcialmente os tons da fotografia.  
Em lugar de pintar pessoas, comecei a fotografá-las, e desisti de pintar retratos, 
ou melhor, se pintava um retrato, não me interessava em ficar parecido. 
Finalmente, conclui que não havia comparação entre as duas coisas, fotografia e 
pintura. Pinto o que não pode ser fotografado, algo surgido da imaginação, ou 
um sonho, ou um impulso do subconsciente. Fotografo as coisas que não quero 
pintar, coisas que já existem., disse Man Ray64 

 

Man Ray se destacou como um artista visionário. Estetizaram-se imagens em 

contrastes, filtros, colagens e molduras que atravessaram e, ainda perpassam construções 

visuais, formas, em todos os segmentos de produção de linguagens na estética pop.  

O filme musical origina-se no gênero televisual. Segundo Soares (op. cit., p.122), os 

aspectos práticos e plásticos desse tipo de produto são analisados de maneira 

interelacionadas, circunscritas pelo sistema televisivo. Ao citar Duarte (2006), o autor diz 

que a gramática das formas televisuais está em processo permanente de apropriação em 

relação a outras mídias. Sobre o gênero televisivo e o videoclipe (estéticas que compõem 

o documentário musical) se pode pensar em uma “força aglutinadora e estabilizadora 

dentro de uma determinada linguagem, com a finalidade de organizar meios expressivos 

de uma determinada cultura”, pensamento que segundo Soares (op. cit.) e Machado 

(2001) alinham essa lógica aos conceitos da semiótica russa Mikhail Bakhtin.  
Os gêneros seriam, portanto, um terreno de confronto dos produtores, que 
precisam dotar seus produtos de identidade genérica; dos emissores, que 
precisam semantizar seus produtos a fim de torná-los “desejáveis” e aos 
espectadores, para quem a categorização “é uma ideia necessária à sua 
interpretação. (SOARES, 2013, p.125). 

 

Logo, pensar as categorias de videoclipe, televisão e documentário musical se 

constitui no sistema produtivo e na lógica de aproximação das plataformas de 

compartilhamento on line. Essas relações, ainda segundo Soares, pressupõem a demanda 

de novas formas de concepção, de organização e de familiaridade com os dispositivos de 

captação digital, “a partir de câmeras digitais, webcams, câmeras acopladas a celulares e 

inúmeros outros artefatos que podem resultar na concepção de clipes sob estes novos 

ditames”, (op. cit., p.128).  

As imagens no cenário pop se constituem em narrativas que flutuam sobre o próprio 

gênero musical e televisivo. O autor diz que o videoclipe, em relação a imagética de 
#############################################################
64 http://www.manraytrust.com Site oficial de Man Ray, administrado pela viúva do artista Juliet Man Ray. 
(acessado em 26 de março de 2013). 
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convergência de gêneros, é o princípio basilar da indústria do entretenimento, “dos 

grandes conglomerados de comunicação e formatação de certas identidades juvenis 

transnacionais”, (op. cit., p.135). Portanto o videoclipe, ou neste caso, o documentário 

musical, se configuram como gêneros convertidos, o videoclipe é o próprio gênero 

musical, aqui o pop. Esses conteúdos são embalagens do pop. A partir de Goodwin 

(1992), Soares (op. cit., p.136) analisa que “é preciso apreender o videoclipe enquanto 

um objeto que se projeta em direção a seu público tendo sua retórica articulada às 

expectativas do público com relação às imagens da música pop”.  

O artista como produto articulado nas diversas formas da música pop dialoga com a 

imagem do gênero musical. Goodwin in Soares (op. cit., p.139) entende “esse invólucro 

imagético prévio que já vem articulado ao videoclipe como ‘semblante’ deste audiovisual 

que na opinião do autor, “é uma das chaves para se compreender [...] a imagética 

videográfica”. Os signos que antecedem o clipe, então, são considerados balizas 

imagéticas que articulam as noções de gêneros musicais.  

A imagética do pop se confirma no caso Justin Bieber porque para entendê-la é 

preciso saber identificar a narrativa do artista articuladas em gêneros mistos. Por isso, 

segundo Soares (op. cit.), as imagens se prendem e passam a ser associadas a 

determinados momentos da carreira do artista. No fenômeno Justin Bieber, atualmente 

fixado aos 16 anos, a imagética tensiona as expectativas dos gêneros. “Estas evidências 

direcionam ao entendimento de que há um entorno contextual que envolve a produção e a 

disseminação de produtos associados à música popular massiva”. (op. cit., p.140-141). 

Até os prazeres da música popular massiva são “parcialmente inscritos nos produtos que 

dele emergem”. Conclui-se, então, que o documentário musical é mediaticamente 

articulado, construído e distribuído sob a dinâmica dos gêneros cinematográficos, 

musicais e televisivos.  

Então, ao pensar, a experiência, a forma e o gesto como adições características das 

midiatizações vigentes (na conclusão essas questões serão articuladas), até mesmo, como 

inerentes na elaboração de linguagens “biográficas”, sugere-se o caso Justin Bieber como 

um dos modelos de “enformação” biográfica (BAKHTIN, 2011), no contexto midiático.  

 

3.3 “#Forever 16” – sentimentos arquivados 

Fãs do cantor Justin Bieber resolveram eternizar o momento em que Justin tem 16 

anos na internet e criaram a tag (palavra-chave) “forever16”. As tags são acompanhadas 
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do símbolo da cerquilha ou Octhotorpe65 (#), conhecido no Brasil como “jogo da velha” 

ou “quadrado”. O símbolo serve para criar hiperlinks e categorizar conteúdos publicados 

nas redes sociais. A hashtag surgiu no Twitter e a intenção era organizar os assuntos em 

meio à confusão de informações na timeline da rede social. O objetivo do símbolo é 

promover a interação e arquivar conteúdo, criando um dinamismo e facilidade na busca. 

A tag antecedida da cerquilha é chamada de hashtag, #forever16 é a hashtag que 

possibilita que os fãs de Justin Bieber arquivem fotografias de quando o cantor tinha 16 

anos. A intenção é “matar a saudade”. 

As fotografias e montagens arquivadas no hiperlink #forever16 estão disponíveis em 

sites de busca como o Google e nas redes sociais. Essas fotografias são fragmentos da 

história de vida de Justin Bieber. Baudrillard (2003) já entendia esse tipo de imagem 

como um fragmento. Ele diz que a fotografia é a menor forma possível e nela é possível 

ver a sobra da “imagem pura”, o “mínimo do conceito” e talvez até ir além da imagem. 

Ele cita Barthes e afirma: “há o estar-aí da imagem, um ponto é tudo; o resto é literatura”. 

Ele completa: “De fato, falo a respeito da fotografia em geral; de cada foto particular, 

nada há para dizer, já que ela é um lugar de desaparecimento do sujeito e sentido” (op. 

cit., p.125). Acionando Walter Benjamin para confirmar a condição de fragmento da 

fotografia ele afirma que o filósofo alemão escreveu textos muito fortes em relação à 

fotografia e chegou a afirmar que a fotografia “derruba o caráter fundamental da arte.” 

(op. cit., p.128). Logo depois ele desfaz o pensamento e ressalta a postura dual de 

Benjamin em relação ao objeto, pois só se isola o objeto para controlá-lo na análise.  

Neste trabalho, o conceito de fragmento em Baudrillard (2003) é importante porque 

o fragmento, de certa forma, isola o pensamento e o livra de uma concepção aristocrática 

da cultura, pois “o pensamento não seria habitado pela ambição de se chegar a um termo” 

e tudo abre brecha no pensamento. Por isso, entende-se aqui, que as fotografias e 

montagens produzidas e arquivadas por fãs do cantor Justin Bieber são midiáticas, são 

fragmentos de fragmentos.  Pois, ainda segundo o autor, “não foi resolvido o que se passa 

com a imagem em um mundo em que a repetição, a série, o visual de apoderam das 

coisas”. Ele continua: “é a irrupção da democracia do olhar em um mundo em que tudo 

era sensível, em que tudo merecia ser visto” (op. cit., p.129).  

#############################################################
65 Foi criado na década de 1960 por Don Macpherson, um supervisor da Bell Labs, para acesso a serviços de 
dados. A junção da palavra “octo” (referente aos oito espaços em branco que cercam o quadrado central da 
figura, ou ainda, às extremidades das retas que se cruzam) com o nome de Jim Thorpe resultaram no nome 
oficial. http://mundoestranho.abril.com.br/materia/para-que-servem-os-botoes-e-no-telefone (acessado em 
janeiro de 2015). 
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Vive-se um momento hipersensível, quando tudo mereceu ser visto e isso é uma 

“dimensão trágica da própria cultura”. Baudrillard afirma que essa é a revolução na 

concepção de Benjamin, “mas infelizmente, as revoluções não são o que se imagina ou 

deixaram de ser o que eram”. No entanto, “forneceu à cultura uma dimensão não elitista, 

de preferência, qualitativa, incomparável, singular, que não deve ser sacrificada...”, (op. 

cit., p.129).  
No fundo, não somos nós que apreendemos uma parte do mundo; limitamo-nos 
a ser obstáculo no qual a luz se detém. É sempre a ideia de que há um 
pensamento que é independente do sujeito: nós pensamos o mundo, mas o 
mundo nos pensa. Nesta questão, não há nada de místico, é sim um gigantesco 
processo; e não devemos pretender – nós que somos uma centelha, um 
fragmento disso – ter sido seu criador. Tanto o pensamento quanto a luz não 
passam de uma fase desse processo. (BAUDRILLARD, 2003, p.133). 

 

Aqui, ao pensar a partir de fragmentos de fragmentos, pode-se entender que as fãs do 

cantor Justin Bieber arquivam suas lembranças e sentimentos em montagens digitais (ex-

votos) e utilizam a hashtag #forever16 para eternizar e “biografar”66 Justin Bieber na 

internet. Foram recolhidos para análise e demonstração neste trabalho alguns fragmentos 

arquivados na hashtag #forever16 e outras imagens que escrevem na internet a memória 

do cantor em sua infância. Imagens onde fãs se perguntam: “Como ficam meus 

sentimentos agora?”. Justin Bieber entrou na fase adulta e muitas fãs não se conformam 

com isso, elas querem Justin Bieber com 16 anos, por isso elas postam fotos do cantor 

nessa fase da vida e acabam, de certa maneira, biografando um fragmento. As imagens 

postadas por fãs e o documentário Never Say Never (2011) fixam esse momento. As fãs 

lamentam a entrada do cantor na fase adulta e dizem: “ai meu Deus, não faz isso comigo 

não cara”; “estranho cara, horrível”; “cara e meus sentimentos como ficam? #abalado”; 

“Destruídos, derretidos em ácido”, lamenta um fã do cantor (img.9).67 nessas montagens, 

as fãs comparam Justin Bieber com 16 anos e Justin Bieber com 21 anos. Elas continuam 

suplicar sobre os sentimentos e dizem que o cantor os destruiu. Uma comenta, “essa foto 

é VIDA”, outra fala: “horrível”. (img.10).  

 

#############################################################
66 Coloco o verbo “biografar” entre aspas porque neste sentido ele é um fragmento, está esvaziado do sentido 
tradicional literário. Biografar significa escrever a história de vida de uma pessoa. Neste sentido, os fãs de Justin 
Bieber realizam esta prática.  
67 Imagens recolhidas e postadas na página @biebersmaniabr em dezembro de 2014. 
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Img.9 Fãs ressaltam no Instagram uma experiência perceptiva e criam ilusões óticas onde: travestidos como 
Justin Bieber se misturam no mesmo app com montagens do cantor em diferentes épocas.  

 

 
Img.10 Súditos do cantor utilizam a frase “como ficam meus sentimentos agora?”. A referência é feita 
quando montagens que comparam fases fractais da vida são arquivadas no app. 
 

Os oferecimentos fotográficos dedicados ao cantor Justin Bieber comparam 

fragmentos da vida do cantor. O foco é sempre Justin Bieber com 16 anos, assim como 

no documentário Never Say Never (2011). Os fãs institucionalizam a imagem de Justin 

#forever16 como um valor, como uma prova do talento autodidata do canadense. São 

signos que remetem sentimentos, saudosismo e prova de que Justin é ou foi talentoso. 

Emoticons de fãs chorando e com o “coração partido” são comuns nesses ex-votos 

(img.11). As também relembram a turnê My World e continuam reclamando dos 

sentimentos, uma diz “estou morrendo” e outra fala: “eu realmente não estou bem”. 

Imagens foram recolhidas e postadas antes do aniversário do cantor em março de 2015. 

Ou seja, para comemorar o aniversário de 21 anos do canadense, as fãs postam fotos dele 

aos 16 anos (img.12). A obsessão em comparar as fases da vida do cantor é desmedida na 



87#
#

rede social Instagram. Na #forever16 uma fã comenta: “bom dia meus amores”, em 

referência ao duplo Justin Bieber. Imagens foram recolhidas e postadas antes do 

aniversário do cantor em março de 2015 (img.13). 
 
 

 
Img. 11 Identidades divergentes compõem o quadro de ruptura que envolve a problemática dos fãs.  
 

 
Img.12 Quando cantor comemora aniversário, as fãs postam fotos do momento inicial da carreira dele. 
Bieber os 16 anos encontra-se eternamente com suas fãs e com ele mesmo nas redes sociais.  
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Img. 13 Aqui a relação do observador com o objeto não é mais a identidade, mas a refração audiovisual que 
circula dois momentos da carreira de Justin.  
 

3.4 Postagens midiáticas e fragmentos biográficos 

A imersão na identidade “Justin Bieber” pode se configurar no travestimento a partir 

do relato de vida da celebridade, aparentemente congelado no documentário, que se 

fragmenta, novamente, em outras espacialidades biográficas que garantem atualização 

contínua e partilhas até inesperadas. Na vida filtrada do Instagram, o cantor pop Justin 

insere em seu espaço biográfico fãs cosplay68, travestidos de Bieber como no filme Never 

Say Never (2011), em um processo que pode ser percebido como estimulante da 

proximidade identitária, facilitado pela expressividade do afeto. No filme biográfico, a 

vida do cantor é narrada a partir da doçura, do carisma como empatia, características no 

recorte temático. A imagem de Bieber, a ilustre franja do hair flip, as jaquetas coloridas e 

o estilo despojado. Na foto, postada na página oficial do cantor, dois fãs adolescentes 

empacotam o astro em idades diferentes. Na legenda da foto no Instagram, Justin 

“brincou”: “Conheci o velho Justin hoje. Ele era um verdadeiro idiota.” (img. 14) 

#############################################################
68 Cosplay é a abreviação de costume play que pode ser traduzido por "representação de personagem fantasiado". 
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Img. 14 A experiência de refrações audiovisuais são conjuntos de imagens separadas e divergentes. Neste 
caso, a fotografia expõe o encontro entre dois fãs travestidos do cantor. Justin Bieber, o próprio, postou a 
fotografia em sua página pessoal.   
 

Dessa forma, incorporando o "momento baby" fãs cosplay se multiplicam na internet 

em articulações que configuram performances de corpos e momentos de vida que se 

chocam. Fãs biografam Justin em seus próprios instantes, travestidos de Bieber como no 

documentário. Justin doce, o menino brincalhão, abraça Justin, o jovem rebelde69 no 

mesmo instante fotográfico, numa espécie de biografia composta em corpos forjados a 

partir de imagens sobrepostas. As fotografias ganham potência viral e alcançam milhões 

de fãs. O próprio cantor Justin Bieber postou em seu perfil oficial uma foto dele abraçado 

com um cosplay no "momento baby". O detalhe de tal instante biográfico é que Justin 

Bieber, o problemático milionário, é retratado ao lado de um cosplay travestido de Bieber 

aos 16 anos. 

O cosplay bilieber se autobiógrafa em si, porque ele se emoldura no "momento 

baby". O que atenta para uma forma “biográfica” complexa na prática representativa. Os 

corpos se entrecruzam nos instantes e são registrados na plataforma Instagram, curtidos 

incessantemente por outros beliebers, travestidos ou não. Cada menina bilieber pode 

encontrar um "Justin Bieber" na internet e não precisa ser "o real". Bieber em múltiplos 

imaginados se reproduzem no Instagram e no Youtube. O jovem conhecido como “Kid 

#############################################################
69 Na passagem do cantor pelo Brasil, em novembro de 2013, Justin Bieber figurou o noticiário policial por 
grafitar de forma ilegal o muro de um hotel abandonado localizado na cidade do Rio de Janeiro. Após o episódio, 
um paparazzo mascarado cobriu com tinta branca a arte do cantor no muro, uma fã se desesperou com o ato dos 
paparazzi anônimo e chorou. Ela declarou: "Ele tinha deixado a marca dele na cidade". 
http://oglobo.globo.com/rio/justin-bieber-picha-muro-em-sao-conrado-10696606. Ainda sobre a passagem pelo 
Rio, tablóides sensacionalistas exaltaram a presença de Bieber em casas de prostituição e em orgias organizadas 
no hotel onde ficou hospedado. Justin também se revoltou após ser atingido no rosto por um papelão durante 
uma apresentação em São Paulo. Ele saiu do palco sem cantar o hit Baby e os fãs choraram mais uma vez.  
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on Vocation” tem 836.522 visualizações no Youtube. Ele faz performances de Justin 

Bieber ainda adolescente (img. 15). 

 

 
Img. 15 Os encontros audiovisuais produzem efeitos de realidade que legitimam biografias do cantor em 
corpos de outros adolescentes. Além disso, as formas de apresentações são diversas e estão presentes em 
muitas plataformas na internet. Vídeos e dublagens são comuns nestes casos e a adoração é compartilhada. 
Não é somente o Bieber original que possui uma legião de fãs. Os fãs travestidos também conseguem seu 
lugar ao sol.  

 

Assim como no filme, outros fragmentos biográficos são materializados em 

incontáveis gestos fotográficos, tanto no perfil oficial do cantor, quanto no perfil de 

usuários anônimos. Em um em desses perfis é curiosa uma montagem de Bieber ainda 

bebê no colo do próprio cantor já adulto (img. 16). Em sua conta no Instagram, Bieber 

posta além de fotos de sua turnê pelo mundo, instantes da sua infância, num gesto 

autobiográfico redundante, em um processo de auto-cultivo e também de "antropofagia" 

identitária. Os registros de memória, as fotografias antigas do cantor, são compartilhadas 

com fãs e marcadas sensorialmente com um coração simbólico, um emoticon70 sensível. 

Paradigmas de corpos se citam, se refletem e se curtem em um único e afamado instante 

óptico.  

 

#############################################################
70 Forma de comunicação paralinguística, um emoticon, deriva da junção dos seguintes termos em inglês 
emotion (emoção) + icon (ícone). É uma seqüência de caracteres tipográficos ou, também, uma de imagens 
(usualmente, pequenas), que traduzem ou querem transmitir o estado psicológico, emotivo, de quem os emprega, 
por meio de ícones ilustrativos de uma expressão facial. 
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Img. 16 A cenografia do “eu” na vida de Justin Bieber pode ser observada nessa montagem fotográfica. A 
relação com o tempo se torna esquizofrênica devido a neurose identitária da celebridade. Os fãs, então, 
assumem esse papel: criam conexões temporais com intuito de legitimar coerência ao gesto biográfico.  

 

3.5 Os aplicativos móveis: suporte e estética 

Semblante e invólucro de articulações mediaticamente construídas, a performance 

óptica no aplicativo Instagram se configura como contexto de audiovisuais em fluxo. 

Neste espaço virtual, onde as fotografias são postadas, com regras imagéticas oriundas da 

cultura pop, os fãs de Justin Bieber utilizam diversas ferramentas de edição para embalar 

o ídolo no aplicativo.  

É senso comum afirmar que tirar uma foto com o celular e postar no Instagram ou 

recolher uma foto da internet e compartilhar nas redes sociais se tornou um “vício” entre 

os adolescentes que cultuam os artistas pop: basta observar os perfil de celebridades e 

contabilizar os milhões de seguidores. Aplicativos anexos (que ajudam a editar a foto no 

Instagram) são disponibilizados para os fãs. Um deles é o Color Splash Free, que deixa 

algumas partes das fotos em preto e branco e outras coloridas. Tem o efeito respingo que 

coloca mais cores nas partes que o fã deseja ressaltar, deixando as o local destacado mais 

vivo e vibrante. Geralmente é utilizado nos lábios, nos cabelos, e até mesmo nas cores do 

mar, para dar um aspecto “caribenho” nas fotografias.  Outro é o Shark – Photo Editor, o 

aplicativo tem 16 filtros originais, diferentes dos filtros já oferecidos pelo Instagram. 

Existem incontáveis apps que oferecem filtros originais, e o Shark é apenas um exemplo. 

No Shark e em outros apps deste estilo, o usuário pode comprar filtros utilizando o cartão 

de crédito. Além disso, o app também altera o brilho, satura a imagens e disponibiliza 

adesivos “divertidos”.  

O Pic Ponto é um app ideal para realizar montagens, tem diversas opções de 

colagens, efeitos, molduras, aplicação de texto e adesivos. O Perfect Clear (app pago, 
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custa 6,04$ dólares) conta com o filtro beautify, que corrige imperfeições do rosto e da 

pele. Deixando a pela mais “uniforme”, assim como a maquiagem das estrelas de cinema.  

O Perfect Clear possui detecção automática de rosto e permite deixar a foto mais nítida, o 

usuário pode captar uma foto do grupo de amigos e colocar o foco apenas em seu rosto, 

se tornando a personagem protagonista do instante fotografado. Já o Instafisheye é ideal 

para postagem de fotos no Instagram. As lentes “olho de peixe” deixam os cantos das 

fotos arredondados com alta qualidade. O Photofunia é um app que possui molduras 

(como a de David Beckham e a Monalisa de Da Vinci). O usuário pode colocar o rosto na 

tela e acoplar a própria imagem com a Monalisa ou até, mesmo tatuar, as mesmas 

tatuagens de David Beckham, depois disso é só salvar e postar no Instagram. Esses 

aplicativos atuam na dinâmica dos arquétipos, de projeção e identificação descrita por 

Morin (1989).  

 
3.6 Morte e amor: uma experiência óptica e biográfica  

Os fãs de Justin Bieber, assim como os fãs de outras celebridades, acreditam e 

brigam por isso: eles são únicos. Logicamente, devido à mitologia do amor, o amor é 

único, não se repete, não suporta repetição, não promete prorrogação, tem uma relação 

paradoxa com o desejo e, portanto é autodestrutivo. “Se o desejo quer consumir, o amor 

quer possuir” (BAUMAN, op. cit., p.24), o amor aniquila e ameaça o seu objeto, o amor 

cresce com a aquisição do objeto e se realiza na sua durabilidade. Este pode ser um dos 

sintomas da obsessão por perfis biográficos na sociedade de amores líquidos, a prática 

institucionalizada da biografia como matéria espectral realiza uma suposta durabilidade. 

Mesmo que emergencial, a durabilidade imposta por práticas de linguagem na internet é 

como o amor descrito por Bauman (op. cit., p. 25), “aprisiona e coloca o detido sob 

custódia. Ele prende para proteger o prisioneiro.” Neste caso, é a biografia que aprisiona, 

que impede Justin Bieber de fazer a transição para a vida adulta sem sofrer as 

assombrações de uma infância e adolescência icônica. Casos parecidos aconteceram com 

“rei do pop”, Michael Jackson e com o ator Macaulay Culkin. O primeiro conseguiu 

superar a fase mítica do grupo Jackson Five e se tornou o maior artista pop do século 

XX; o segundo, famoso pela série de filmes Esqueceram de Mim (1990), ironicamente 

caiu no ostracismo. A prática biográfica emergencial, efêmera, fragmentada, 

interrompida, escassa de construtos literários, históricos, se apresenta na sua forma 

midiática e empacota durabilidades frágeis.  
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Portanto, talvez, o documentário biográfico, outras produções “biográficas” com 

relevância inferior, em relação à audiência, e as imagens no Instagram tenham 

solidificado a necessidade do perfil adolescente no imaginário dos fãs, carentes por um 

Justin Bieber que já “morreu” ou apenas cresceu. Ou mesmo o paradoxo: o documentário 

é subproduto “Justin Bieber” para suprir uma carência imaginada e pensada com a 

transição do cantor (adolescente-adulto). O fato é que não se tem como provar isso, já 

que o documentário foi lançado em 2011 e as imagens no Instagram, sobre a “carência”, 

a busca por um Justin Bieber adolescente novamente, surgem em 2013. Nesses ex-votos 

digitais (img. 17), os fãs do fã-clube @biebersmaniabr choram em emoticons71 (carimbos 

gráficos que animam as conversas na internet e que são signos de expressão de 

sentimentos) a transição da celebridade para a fase adulta. As fãs afirmam ter saudade de 

Justin Bieber ainda criança e uma fã comenta: “namora comigo mini Justin” (img. 18).  

 

 
Img. 17 As novas ferramentas de comunicação isolaram a percepção estética da temporalidade e do corpo.  
 
 

#############################################################
71 Forma de comunicação paralinguística, um emoticon, deriva da junção dos seguintes termos em inglês 
emotion (emoção) + icon (ícone). É uma seqüência de caracteres tipográficos ou, também, uma de imagens 
(usualmente, pequenas), que traduzem ou querem transmitir o estado psicológico, emotivo, de quem os emprega, 
por meio de ícones ilustrativos de uma expressão facial. 
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Img. 18 O perfil biográfico de Justin Bieber é realizado dia após dia nas páginas pessoais de adolescentes e 
nas fã-pages. A suposta “inocência do olho humano” (CRARY, 2012) somada com as atividades 
discursivas cotidianas reconfiguram um novo texto biográfico. Encontros afetivos com Justin Bieber em 
diversas idades na mesma plataforma de representação possibilitam a confecção de biografias que se 
descolaram da História e da Literatura.  

 

Então, pensar na biografia celebrizada, o perfil biográfico, como estratégia de 

marketing na produção de imagens para suprir identidades fragilizadas, pacotes 

imaginários liquidificados pela efemeridade ditada nesta indústria, se coloca, aqui, como 

estratégia de análise para entender este fenômeno. Fenômeno este, que não se comporta 

apenas nessa relação (documentário – aplicativo – cultura da mídia – cotidiano), mas se 

estende em práticas da visualidade das celebridades como instituição financeira e 

sensível. Never Say Never (2011) é um produto que confirma a prática biográfica e o 

vídeo de celebridades como instituição visual de valor, como ferramenta de marketing 

para proteger o ídolo transitório de um “esquecimento” sistematizado pela indústria do 

entretenimento, como um consolo que se diz biográfico. Então, a partir dos Celebrity 

Studies e do fenômeno Justin Bieber, o que se pode refletir sobre a “experiência” dos fãs 

diante de práticas que fragmentam a história de vida no instante do show? 

#
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4. Conclusão – A afeição por encontros plebiscitados na imagética de celebridades 
Os contornos do padrão comum são ditados pelo fato de que toda 
experiência é resultado da interação entre uma criatura viva e 
algum aspecto do mundo em que ela vive. (DEWEY, 2010, p.122) 
 
O próprio da intuição estética é espiritualizar a realidade, mas ela 
só chega a isso quando uma atividade teórica, que forma a 
intuição, e uma atividade prática, que a executa, se encontram; 
quando a imagem sai enfim dos limbos da possibilidade, quando 
penetramos o segredo da criação ao sermos nós mesmos o 
operário. E é somente quando, após inúmeras resistências 
vencidas, o espírito obtém uma exata coincidência entre seu desejo 
e o espetáculo que oferece, que ele atinge a intuição propriamente 
estética, na qual essa alegria puramente contemplativa de ver as 
coisas são precisamente o que elas são.  (LAVELLE, 2012, p. 91) 
  

Afinado com os estudos culturais e os celebrity studies, esta dissertação buscou 

entrelaçar questões que articulam a estética e a imagética dos conteúdos postados e 

compartilhados nas redes sociais com o documentário musical. Típico de um contexto 

tecnocrata, o fenômeno adolescente Justin Bieber, sintoma de cotidianidades midiáticas, 

reforça encontros com imagens fragmentadas, no sentido de que se repetem como função 

visual e institucional, como valor mercadológico e, talvez, esvaziadas de sentido histórico 

e literário. Imagens que citam e circunscrevem histórias de vidas, que relevam momentos 

que são fixados e arquivados na internet, possibilitando uma interpretação complexa, 

praticamente metafórica (devido à dificuldade na busca por literatura compatível), sobre a 

imposição de conteúdos ditos biográficos que parecem intencionar e cristalizar 

representações e mitologias fragilizadas, enfraquecidas na gênese identitária da pós-

modernidade, na sociedade dos amores líquidos.  

Sem serem citados diretamente nos capítulos desenvolvidos, John Dewey e Walter 

Benjamim foram os espectros que direcionaram a pesquisa desde sua concepção. Aciono 

primeiramente Dewey, nesta discussão, por se tratar de um trabalho compreendido pelos 

estudos da comunicação de massa, tal como foi formulada pelos fundadores da sociologia 

nos EUA, em particular a primeira geração da escola sociológica de Chicago. Tais 

pesquisadores foram pioneiros e contribuíram para a interpretação dos efeitos da 

industrialização dos media e da comercialização da informação. Apesar da concentração 

dos estudos de Dewey sobressair no campo de Educação, ele contribuiu, junto com 

Robert Park e outros, na definição das bases conceituais do campo comunicacional nesta 

área de conhecimento: a comunicação de massa. Conceitos que se definiram enquanto 

experiência participativa, partilhas de sentimentos e estabelecimento de vínculos 

reflexivos com a comunidade. (SUBTIL, 2016, p. 1076). 
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Dewey72 assombrou esta dissertação porque sempre valorizou a vitalidade do 

encontro, a experiência proporcionada na interação entre os seres vivos, o emprego de 

energia como experiência e como arte (visão considerada utópica, mas que busco, aqui, 

agregar as hipóteses e reflexões alcançadas). Vislumbro uma linhagem de pensamento em 

torno de uma abordagem cultural da comunicação que a conjuga com os problemas do 

significado, da interação simbólica, da identidade, do papel dos media como veículos 

para a imaginação e para a experiência. Talvez uma “contribuição tipicamente norte-

americana nesta área das ciências sociais – a análise dos efeitos, funções e usos dos 

media”73. Modelo hegemônico que se converteu inclusivamente no eixo da história 

convencional da pesquisa em comunicação e media nos EUA. 

Também aciono Walter Benjamin, como assombração, porque assim como Jean 

Baudrillard (2006), provoco a priori, que Benjamin desmediu a abstração teórica ao 

desenvolver, em alguns textos, que a fotografia (a imagem reproduzida em série) 

derrubou o caráter fundamental da arte e que, consequentemente, no processo de 

reprodutibilidade técnica a experiência se perdeu. Então, termino as articulações 

propostas no trabalho voltando para a questão que direcionou esta pesquisa: o que se 

pode refletir sobre a experiência, no sentido benjaminiano, dos fãs diante de práticas que 

fragmentam a história de vida no instante do show? 

  Ao tentar confabular hipóteses, atento aos textos de Walter Benjamin (2012), 

Experiência e pobreza, Pequena história da fotografia, A obra de arte na era de sua 

reprodutibilidade técnica e O narrador, onde o filósofo discute "a honradez confessional 

da pobreza humana” e critica o desenvolvimento da técnica. Então, para justificar a 

partida benjaminiana na estetização rasa da vida, é plausível lembrar que Benjamin 

disserta sobre a guerra como ápice do desenvolvimento incomensurável da técnica. 

Direcionar os estudos de Benjamin somente a partir do contexto da barbárie humana, no 

caso o fascismo, e não estender o panorama crítico em direção a uma problemática 

mixórdia de experiências, endurece as perspectivas de análise da produção dos produtos 

midiáticos na atualidade. O que é bárbaro para Benjamin? A guerra, a técnica (excesso de 

informação), ou o que a técnica causou à experiência cotidiana narrativa? Precisamente, o 

#############################################################
72#Um dos fundadores da Escola de Chicago, chefe do departamento de filosofia, Dewey incentivou e foi 
mentor teórico de pensadores como George H. Mead, Charles H. Cooley, William I. Thomas e Florian 
Znaniecki, Robert E. Park, David Riesman, Charles Wright Mills, Kenneth Burke e James W. Carey, entre 
outros. A Escola de Chicago sugeriu contributos relevantes para o pensamento científico comunicacional, 
tanto para uma teoria geral da ação simbólica na sociedade, como para uma teoria social da comunicação e 
dos media.#
73 http://repositorio.ul.pt/handle/10451/4645 Acessado em março de 2015. 
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que é bárbaro é o uso da técnica para condicionar a produção humana com a finalidade do 

lucro pelo lucro. A técnica como ferramenta politizadora da estética direciona a arte, 

“inútil em si”, para formações ideológicas plurais que se tornam empobrecedoras. 

Portanto, ao que parece, o ponto de partida é a técnica e não a sua potência máxima, a 

guerra. Perspectiva que agrega a filosofia benjaminiana para a análise da experiência e 

dos conteúdos estéticos e imagéticos no contexto do capitalismo cognitivo ou “terceiro 

capitalismo”, cuja teoria ressalta mudanças socioeconômicas causadas na era da internet. 

Sem a pretensão de reduzir o problema estético à “classe trabalhadora”, ao colonialismo e 

ao imperialismo74. Logo, o foco desenvolvido se estabeleceu na experiência narrativa a 

partir da construção de linguagens e representações.  

A representação se deu em uma linguagem que encerrou a narração em si, na própria 

juventude e, neste caso, nos jovens famosos. Em contrapartida, Benjamin incidiu na 

crítica narrativa quando disse, “que moribundos dizem palavras tão duráveis que possam 

ser transmitidas como um anel, de geração para geração? [...] Quem tentará, sequer, lidar 

com a juventude invocando sua experiência?”. (Benjamin, 2012, p.123).  

No entanto, é possível direcionar um contraponto à crítica benjaminiana. O filósofo 

alemão, nos textos citados, parece restringir a estética somente aos empacotados de arte e 

informação circulares. Portanto, ao pensar a estética ampliada, as recentes relações com o 

tempo e a formação de novos espaços comunicacionais, arrebatam-se entendimentos para 

uma estética como experiência. Uma experiência datada que fixa e arquiva embalagens 

fragmentadas, mas que são empacotados de vida.  

Benjamin (op. cit.) filosofou a experiência e o atravessamento da técnica industrial. 

No entanto, não apresentou, devido ao seu contexto histórico, um aspecto relacional das 

interações afetivas entre experiência e fruição, entre experiência e troca simbólica. O 

problema epistemológico se dá nessa adição (experiência e fruição ou experiência e 

interação social). Em outras palavras, a recusa de pensar a interação como experiência, e 

se fixar na ideia da estética como doutrina politizadora, como ideologia, finda a 

experiência em Benjamin e banaliza a experiência na atualidade. O resultado é um mal-

estar, um ranço, que reprime e aprisiona a capacidade sensível do agente, como 

desempenho óptico postado e arquivado no Instagram, na timeline do fã-clube 

@biebersmaniabr.   

#############################################################
74 http://monthlyreview.org/2005/10/01/empire-and-multitude/ 
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Os fãs imersos na experiência de fruição legitimam os novos lugares da história de 

vida a partir de relações afetivas partilhadas na rede social. O compartilhamento e os 

afetos representam, apresentam, projetam e identificam uma fonte energética, um sumo, 

para deglutição da representação biográfica no documentário. Então, qual é o lugar das 

elipses audiovisuais, dos mosaicos, das sobreposições de imagens e de sons, da cultura da 

mídia, na fruição produtiva? A partilha parece tornar possível a ressemantização da 

experiência sensível cotidiana.  

Possibilitou, então, a intervenção da imagética comum (articulação das imagens 

oriundas de suportes distintos) e das empatias identitárias compartilhadas na rede social. 

Ainda que verticalizado no impacto técnico, na reprodutibilidade, na “colonização” do 

entretenimento pelo capital e nos processos “alienantes” do regime de propriedade, o fã 

pode vir a constituir novas poéticas fruidoras de sentidos e tem a possibilidade de valorar 

outras identidades. Não que esta valoração de visualidades tenha se dado no fenômeno 

Justin Bieber, mas a abertura foi consolidada. A partilha de afetos e a identificação pelo 

sensível direcionam deslocamentos narrativos a partir da aproximação interativa. Ou, até 

mesmo, uma catarse cotidiana da vivência estética pelo sensível, perpassada e 

experimentada por intervenções da "arte" e do "belo", próspera no fluxo das partilhas 

virais.   

As narrativas irrompidas entre os fãs, dialógicas, apesar de suportadas no consumo, 

talvez não descredibilizem por completo o sustento alternativo, criativo e fruído da 

gramática imagética ordinária. Pois o objeto pode consolidar-se como “artístico”, como 

medium de uma presentificação de experiências. Mesmo que ele esteja inserido em um 

contexto de vivências determinadas. 

Problematizar a experiência imagética, entendida como biográfica, na 

contemporaneidade se deu a partir da análise de imagens emitidas pelo fenômeno pop 

Justin Bieber no documentário Never Say Never (2011) e nas postagens do Instagram. 

Paradigmas que encontraram embates e trilhas que percorreram o “virtus como 

metáfora”, em Sodré (op. cit.); os deslocamentos cotidianos em Heller (2011) e 

Gumbrecht (2006); a “interação social”, em Bakhtin (2011); a “enformação biográfica”, 

também em Bakhtin (2012); a “mitologia do amor”, em Morin (1989); a cultura da mídia, 

em Kellner (2001); as estéticas da televisão e do videoclipe, em Soares (op. cit.) e os 

“amores líquidos”, em Bauman (op. cit.). Articulações sobressaltadas nas intricadas 

interpretações da “experiência” em Dewey e Benjamin. 
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Sobre as redes sociais, no caso o Instagram, a configuração se dá como espaços onde 

corpos são experimentados, estetizados e plastificados em abundância. Como: qual é a 

importância e a função da estética nas materialidades biográficas produzidas pelo artista 

Justin Bieber? Para tanto foi preciso atravessar e pontuar determinadas questões com o 

objetivo de esclarecer a complexidade da construção do bios de Justin Bieber na rede 

social. Então, determinei o eixo investigativo em um grupo de imagens que expressavam 

vivências idealizadas, neste caso, imagens da construção da trajetória vital em Never Say 

Never (2011) e um grupo de retratos postados no Instagram.  

O fenômeno estético, aqui se construiu ou pôde ser entendido a partir da 

compreensão de sensações biográficas e construções autobiográficas. No caso, o súdito 

que biógrafa por compulsão e que coloca em plebiscito afetivo a imagem compartilhada, 

na condição de ser plebiscitado – na forma de curtido – e se fazer compulsório material e 

superficial na particularização do íntimo alheio articulado midiaticamente, amplificado 

com as redes sociais e os aplicativos móveis.  

Ao retomar Dewey, o objetivo é entender a experiência imagética e teorizar a 

possibilidade de uma experiência estética, já que existe um encontro sensível nos 

compartilhamentos dos fãs com Justin Bieber. Abraham Kaplan (2012) apresenta Dewey 

no prefácio que faz à edição da obra Arte como Experiência (2012). Ele apresenta um 

quadro didático que circula o pragmatismo, a filosofia da arte, a teoria estética, a 

reeducação da percepção e os dispositivos de experimentação. Segundo o Kaplan, o 

pragmatismo de Dewey não é uma mera filosofia da ação, “é igualmente uma filosofia do 

pensamento e do sentimento” (op. cit., p.17). Tudo que é proporcional para a experiência 

imediata – neste caso, os fatos cotidianos –, é nessa medida estética, ainda que as ideias 

devam ser compreendidas “em termos de suas origens históricas e funções sociais”. 

Dialogando com a estética do sentimento, Kaplan enfatiza que Dewey não deixa de 

considerar que: “(...) não há outra base capaz de servir de alicerce à teoria estética senão o 

reconhecimento de que a arte é produto da interação contínua e cumulativa de um eu 

orgânico...”. (op. cit., p.18).  

Assim, na concepção deweyana, conforme Kaplan, não há uma contemplação 

"passiva" de objetos, ao contrário: toda observação, olhar, implica em um investimento 

de "energia". O autor também lembra que o conceito de “energia” foi básico para toda a 

ciência do fim do século XIX e início do século seguinte, assim como a ideia de 

"matéria" foi fundamental para o século XVIII. O enfoque de Kaplan se completa com o 

paralelo que o autor faz com Aristóteles, Lucrécio e Platão, filósofos que também 
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destacavam os termos "energia" e "informação" para discutirem a teoria estética, assim 

como fazem os modernos Dewey, George Santayana e Benedetto Crocce.  

Nesta direção, o ato de fruir a obra e a vida de um artista pop procedem de 

movimentos que despendem energia e se estabeleceram neste trabalho dentro da 

metodologia interacional de Dewey. Neste caso, os adolescentes que agenciam 

visualidades de Justin Bieber não só representam e interpretam uma identidade 

mercadológica, como empregam uma energia vital na prática da produção de conteúdo. 

Portanto, aqui, entendido como experiência, ainda que não seja o caso de se estabelecer 

juízo de valor sobre determinada prática, mas apenas de situá-la como um processo de 

subjetivação. Nesta trilha, faço um paralelo com o que Dewey (2010) exemplificou em 

relação a Chaplin. Ele afirmou que o artista representou a experiência estética da fadiga 

em Tempos Modernos (op. cit., p. 33) para criticar o capitalismo. Pode-se, então, a partir 

de Kellner (2001) indagar que Madonna se fez com a experiência estética erótica para 

criticar o cristianismo. E, pautando-se apenas pelo princípio da experiência, dizer também 

que Justin Bieber, ao empregar a experiência estética do gracejo (signos que remetem à 

doçura), acabou por agenciar identidades e experiências neste sentido. Em outras 

palavras, o que se quer discutir é que para ser experiência basta tê-la vivido como a 

consumação de um processo (DEWEY, op. cit., p.115).  

Para se ter uma educação estética e visualizar a potência crítica do sensível como 

emprego de energia, fora do museu, é preciso relevar que a arte se configure não somente 

como uma serva da moral, da política ou da religião. Mas é claro que para Dewey existe 

uma função moral na arte, como um dispositivo de experimentação. Kaplan diferencia o 

filósofo norte-americano de outros pragmatistas: “o pragmatismo vulgar tem seu 

equivalente no esteta medíocre; ambos estão presos no ensinamento da necessidade de ser 

“distraído” e na busca por experiências consolidadas" (KAPLAN, op. cit., p.23). Tal 

característica é destacada para afirmar que em Dewey o valor não está na experiência que 

se volta para si mesma, que não nos afasta da realidade, mas sim, para aquela que ajuda 

as pessoas a encarar a complexidade da vida “em toda sua incerteza, mistério, dúvida e 

semiconhecimento”, (DEWEY, op. cit., p.108). Ou, em palavras mais afinadas à poesia: 

“a arte parte do que foi compreendido e termina no assombro”, (op. cit., p.466). Dewey 

ressalta a criatura viva, sem julgar a capacidade de percepção estética.  
As origens da arte como experiência humana serão apreendidas por vir como a 
graça tensa do jogador de bola contagia a multidão de espectadores; por quem 
notar o deleite da dona de casa que cuida de suas plantas e o interesse atento 
com o seu marido que cuida do pedaço de jardim em frente à casa; por quem 
perceber o prazer do espectador ao remexer a lenha que arde na lareira ao 
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observar as chamas dardejantes e as brasas que se desfazem. Essas pessoas, se 
alguém lhes perguntassem a razão de seus atos, sem dúvida forneceriam 
respostas sensatas. O homem que remexe os pedaços de lenha em brasa diria que 
faz para melhorar o fogo; mas não deixa de ficar fascinado com o drama 
colorido da mudança encenada diante de seus olhos e de participar dele na 
imaginação. (op. cit., p.62). 
 

Portanto, para o filósofo, a imaginação cotidiana é também o meio que proporciona 

gestos prazerosos para aqueles que os praticam como válvulas de escape. São “crises 

rítmicas que pontuam o fluxo da vida” (op. cit., p.64). O emprego de energia no gesto, 

que se finaliza como arte e, consequentemente, como experiência, é explicado por Dewey 

a partir de processos simples. Objetos caseiros, de todos os cômodos e funções dos outros 

tempos – a lembra o filósofo – estão hoje em destaque nos museus de arte, mas, sua 

origem e destino, à época em que foram fabulados, faziam parte do dia a dia. Para ele, 

quem separou a arte da vida comum foi o capitalismo que retirou a ligação dos objetos 

com a vida concreta. Este movimento se deu em todas as esferas do capital. “Para mim, 

porém, o problema das teorias existentes é que elas partem de uma compartimentalização 

pronta ou de uma concepção da arte que “espiritualiza”, retirando-a da ligação com os 

objetos da experiência concreta”. (op. cit., p.71). Entendo, então, a manipulação 

imagética em aplicativos móveis como uma experiência concreta cotidiana na vida desses 

adolescentes.  

Dewey (op. cit.) coloca que a alternativa para ir de encontro com esse processo de 

“espiritualização” é relevar as qualidades encontradas na experiência comum, prosaica. 

Ele se define como um estético, pois para ele a estética não é sinônimo de algo artificial, 

pois existe o emprego de energia que valoriza a vida e o homem. “A diferença entre um 

estético e um intelectual, portanto, é um dos lugares em que a ênfase recai sobre o ritmo 

constante que marca a interação da criatura viva com seu meio”. (op. cit., p.78). Ele 

valoriza a experiência como uma arte em estado embrionário. Ao mesmo tempo que em 

as formas são rudimentares ou precárias, ainda sobrepujam promessas de uma percepção 

prazerosa que é a experiência estética.  

Realizar uma análise de gramáticas imagéticas sobre os gestos contidos nas imagens 

dos fãs de Justin Bieber e, não uma mera interpretação analítica, é o que coloca Dewey 

(op. cit.) em evidência metodológica e conclusiva. Na interpretação sobre a 

representação, o gesto não parece ser valorado de uma maneira independente das teorias 

sobre o conhecimento, a recepção e a interpretação. Por exemplo, quando JOLY (2003) 

analisa as imagens midiáticas, ela propõe a existência de limites e regras de 

funcionamento para tal análise. No entanto, o gesto e o emprego de energia desafiam 
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certas tentativas cristalizadoras, pois, a partir do momento que essas imagens transitam 

em diversos espaços carregados de feições e gestos afetivos, o estabelecimento de regras 

interpretativas não são suficientes para leituras sensíveis. Joly conclui que a “memória” 

pode ser uma dessas “ferramentas de análise” sobre a questão interpretativa de imagens.  

Portanto, a experiência de memória não deve ser colocada, neste trabalho, somente 

como agenciadora de gestos, pois o gesto cria espaços interpretativos que significam a 

memória em lugares de troca e não somente de imagens precedentes.  Para tanto, recorre-

se, aqui, à crítica de Edgar Morin (1967) sobre a indústria cultural como abertura para se 

discutir a “espiritualização” e contraposições que intuem a problemática dos espaços 

interpretativos, como o gesto biográfico e a experiência no Instagram.  

O que se pode observar na análise sobre essas imagens de fãs que produzem 

conteúdos e arquivam sentimentos são exatamente estes processos, este entre 

representação social na cultura de massa e estudos estéticos (é possível tratá-los como 

instâncias independentes?). Por isso, o campo da experiência estética, que avança essa 

discussão com base em Dewey (op. cit.) e seus contemporâneos, se coloca como extensão 

conclusiva para subsidiar esse entremeio de articulações intricadas. Ao reconhecer a 

ordem do capitalismo, que leva vertiginosamente a cultura em direção ao lucro em todo 

seu complexo, a questão é enfocar as experiências estéticas das práticas fruidoras, sem a 

pretensão de isolamento histórico e social. Buscou-se privilegiar a experiência de práticas 

estéticas cotidianas que se desenrolam em gestos narrativos, encorpados no campo do 

sensível.  

Quando se confronta e se complexifica o olhar sobre a experiência nos tempos dos 

aplicativos móveis, é interessante costurar reflexões sobre as imagens de Justin Bieber 

tanto para retratos, vivências categorizadas e condicionadas quanto para retratos 

experienciáveis, submetidos à experiência tecnológica latente. O desafio de retomar 

Dewey (op. cit.) e a educação estética é intuir o problema a partir de pictóricos 

condicionantes – o pastiche, a estética do lixo – carregadas sobre o conceito de kitsch, e 

experiências agenciadoras tensionadas na vida e na arte cotidianas. Para o estético 

pragmatista, a experiência é dual e se debruça no mundo dos que não acreditam na vida e 

dos que acreditam no emprego da energia vital para se construir o que chamamos de arte. 

Assim como um passarinho constrói seu ninho.  

Tais partilhas sensíveis: a arte popular entendida como uma estética, uma experiência 

do cotidiano e não como uma poética, como uma arte representativa, como ressaltou 

Rancière (2012, p.32), evidenciam atravessamentos de imagens que percorrem a 
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exploração de espaços visuais experimentados, neste caso, no Instagram. Logo, a 

perspectiva do esteta se configura como estratégia que releva a experiência estética 

cotidiana para pensabilidades do pastiche. Rancière pretende o debate estético da seguinte 

forma.  
Isto é, em primeiro lugar, elaborar o sentido mesmo do que é designado pelo 
termo estético: não a teoria geral da arte que remeteria a seus efeitos sobre a 
sensibilidade, mas um regime específico de identificação e pensamento das 
artes: um modo de articulação entre maneiras de fazer e modos de pensabilidade 
de suas relações, implicando uma determinada ideia de efetividade do 
pensamento. (op. cit., p.13).  
 
 

O show autobiográfico é trabalhado a partir do fenômeno da experiência imagética e 

estética, que concebe a arte como experiência. (DEWEY, op. cit.). A experiência estética 

vai além da arte, está no cotidiano, na escolha de uma roupa, no gesto de um corpo, na 

organização dos móveis em uma sala. Está no olhar, nas paisagens do mundo, nas 

sensações cotidianas, na delicadeza da vida. A experiência estética não julga ou 

condiciona a arte, não faz juízo de valor. "No juízo estético a razão empresta sua 

autonomia ao mundo sensível e é por isso que se pode afirmar que o belo é a liberdade no 

fenômeno". (SCHILLER, 1995, p. 17).  

Conclui-se, então, que: provavelmente, os agenciamentos das imagens de Justin 

Bieber fixaram momentos da carreira do cantor em espaços midiáticos como o Instagram; 

que as intenções biográficas nas imagens de Bieber são como potências espaciais 

utilizadas em territórios sensíveis, tal como a ampliação das partilhas de visualidade pop 

em afetos moventes, amplificados em tecnologias móveis que permitiram gestos 

fotográficos e experimentações de imagens afetivas; que a trajetória vital foi direcionada 

para um íntimo incorporado e agenciador de cotidianidade no contexto da cultura da 

mídia (experiência de memória) e experiência digital.  

A ideia foi entender como as articulações das dinâmicas audiovisuais no fenômeno 

Justin Bieber se deu a partir da proliferação de mercadorias circuladas no cotidiano do 

entretenimento. Os livros categorizados como biografias são produtos que exemplificam 

este dado e, talvez, apontem uma obsessão do mercado de celebridades pela 

institucionalizadas do vida. Assim, buscou-se perceber os motivos dos fãs que colaboram 

nesse processo de construção linguística.   

Objetivou-se, então, investigar o perfil @biebersmaniabr (perfil do fã site do cantor 

no Brasil) no Instagram e os gêneros convertidos no documentário Never Say Never, para 

esquadrinhar as estéticas midiáticas impostas nessas tensões e rompimentos com a 
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narração da história de vida tradicional. Tais imbricamentos foram problematizados com 

suporte no conceito de interação social explicitado em Bakhtin, onde foi trabalhada a 

questão da linguagem interagida e legitimada no encontro com o outro. Também em 

Bakhtin, sobre as questões relacionadas à estética, fundamentou-se a tradição do conceito 

de biografia, como paradoxo para compreender a “enformação” do perfil biográfico 

midiático.  

O perfil biográfico midiático teve sua trajetória contextualizada na vida midiatizada, 

enfatizada por Muniz Sodré, no star system, descrito por Edgar Morin e na cultura da 

mídia, na visão de Douglas Kellner, sem reduzir tais interações imagéticas, aqui 

apresentadas, a contextos e conceitos que não consideram o poder de fruição estética na 

cultura de massa. Fruições expostas permitiram elaborar um quadro com intenções 

hipotéticas. O intuito foi situar classificações complexas entre “biografia” e “perfil 

biográfico midiático”. Portanto, o não isolamento, se deu com a intenção de refletir qual é 

o papel das histórias de vida nos tempos atuais e de que forma elas se apresentam em 

linguagens convergidas no cotidiano digital vigente. Tal como, o cotidiano online, onde 

perfis biográficos midiáticos são impostos e arquivados, onde se tornam memórias, ainda 

que no paradoxo do que é virtual.  

Entendeu-se também que a criação destes perfis biográficos midiáticos (mashup de 

fragmentos audiovisuais) consolidados por necessidades imaginárias afetivas e por 

questões de marketing, do conceito de visualidade como valor, como moeda, se tornaram 

instituições carismáticas financeiras. Instituições que se sustentam e surgem a reboque de 

identidades fragilizadas na repetição de signos colocados em plebiscito ao longo da 

história da comunicação massiva, reduzidas em grupos de entretenimento norte-

americanos. No entanto, tal imposição mercadológica não apaga da memória os 

oferecimentos sensíveis de adolescentes que buscam dia-a-dia problematizar a invenção 

do amor. 

 Assim, como hipótese, conclui-se que o perfil biográfico midiático, apesar de não 

categorizar-se como uma biografia tradicional, também pode possibilitar uma experiência 

sensível de fato (uma experiência de memória). Por isso, aciono aqui os filósofos John 

Dewey e Walter Benjamin com a finalidade de não isolar a fruição da memória e do afeto 

no campo da cultura de massa, do consumo e dos estudos de celebridade. O desígnio, 

nesta conclusão, foi refletir sobre o poder dos encontros afetivos, onde o pastiche também 

pode ser teorizado como uma experiência. Uma experiência que não se deita apenas na 

extinção de uma subjetividade idealizada e sim de imagens onde se publicam amores.  
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