
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA 

BACHARELADO EM SOCIOLOGIA 

 

 

 

 

TATIANE LUCAS DE MEDEIROS 

 

 

 

 

 

FÃ-CLUBES NO TWITTER E A AGÊNCIA DO PÚBLICO: 

COMO A ERA DOS STREAMINGS ALIADA AS REDES SOCIAIS ESTÃO 

MUDANDO O CONCEITO DO QUE É SER FÃ  

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2017 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA 

BACHARELADO EM SOCIOLOGIA 

 

 

 

FÃ-CLUBES NO TWITTER E A AGÊNCIA DO PÚBLICO: 

COMO A ERA DOS STREAMINGS ALIADA AS REDES SOCIAIS ESTÃO 

MUDANDO O CONCEITO DO QUE É SER FÃ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2017 

Monografia apresentada ao Curso 

de Graduação em Sociologia da 

Universidade Federal Fluminense, 

como requisito parcial para 

obtenção do título de Bacharel em 

Sociologia. 

 

Orientador: Jorge de La Barre 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Central do Gragoatá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotecário: Nilo José Ribeiro Pinto      CRB-7/6348 

                                         Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca Central do Gragoatá 

 

 

 

M488   Medeiros, Tatiane Lucas de.  

       Fã-clubes no Twitter e a agência do público: como a era dos 
streamings aliada às redes sociais estão mudando o conceito do que é 
ser fã / Tatiane Lucas de Medeiros. – 2017. 

   34 f. : il. 
                   Orientador: Jorge de La Barre. 

      Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Sociologia) – 
Universidade Federal Fluminense, Departamento de Sociologia, 2017. 

   Bibliografia: f. 34. 
 

       1. Sociologia da informação. 2. Internet. 3. Música. 4. Twitter 
(Rede social on-line). 5. Tecnologia streaming (Telecomunicação). 6. 
Youtube (Recurso eletrônico). 6. Spotify (Recurso eletrônico). 7. Fãs 
de música. I. La Barre, Jorge de. II. Universidade Federal Fluminense. 
Departamento de Sociologia. III. Título.      

 
 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA 

BACHARELADO EM SOCIOLOGIA 

 

TATIANE LUCAS DE MEDEIROS 

 

FÃ-CLUBES NO TWITTER E A AGÊNCIA DO PÚBLICO: 

COMO A ERA DOS STREAMINGS ALIADA AS REDES SOCIAIS ESTÃO 

MUDANDO O CONCEITO DO QUE É SER FÃ  

 

Banca Examinadora 

__________________________________________ 

Prof. Dr. Jorge de La Barre (orientador) 

Universidade Federal Fluminense - UFF 

__________________________________________ 

Prof. Dr. Jair de Souza Ramos 

Universidade Federal Fluminense - UFF 

Departamento de Sociologia - GSO 

__________________________________________ 

Prof. Victor Rabello Piaia 

Universidade Federal Fluminense – UFF 

Departamento de Sociologia - GSO 

 

 

 

NITERÓI 

2017



 

4 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Pensar em cada pessoa que merece o meu “muito obrigado” nesse 

momento não é tarefa fácil. Primeiramente gostaria de agradecer aos meus pais 

Elizabeth Lucas e Renato Medeiros por me incentivarem desde o princípio, por 

me mostrarem que o caminho para se mudar o mundo começa na escola, por 

sempre estarem ao meu lado me apoiando e acreditarem em mim mesmo 

quando eu mesma não acreditava. 

       Ao meu avô Petronillo Medeiros que sempre esteve ao meu lado e 

que mesmo sem saber me dava forças para continuar e fazer jus a toda a 

confiança que depositava em mim. 

As minhas avós Marinette Medeiros e Libertad Maria as quais a vida não 

deixou que estivessem aqui para ler esse trabalho, porém que enquanto 

puderam estiveram do meu lado me incentivando a ter toda a educação que elas 

não puderam ter. 

Jefferson Verrísimo e Gabriel Magarão os melhores amigos que alguém 

poderia querer.  Vocês que aguentam as minhas loucuras, meu jeito nada 

carinhoso e que estão ao meu lado nas horas boas e ruins, nas melhores festas 

e nos momentos que nem eu mesma me aguento.  

 Gustavo José, Roberta Machado e Wesley Ribeiro gostaria de agradecer 

por serem a melhor parte de ter entrado para a universidade. O apoio de vocês 

foi imprescindível para que eu conseguisse terminar essa caminhada.  

E por fim, não posso esquecer de agradecer a minha banda favorita que 

não apenas me inspirou e possibilitou que esse trabalho fosse escrito como me 

deu amigos virtuais que mesmo sem estarem presentes fisicamente estiveram 

ao meu lado todos esses anos. Agradeço também por manter minha saúde 

mental em momentos que a universidade iria me enlouquecer. 

 

 

 



 

5 
 

RESUMO 

 

No campo da sociologia da arte o público é sempre posto como aquele 

que assiste e reage, nesse trabalho busco mostrar como o público jovem vem 

mudando essa ideia. Nas redes sociais os fã-clubes têm demonstrado que os 

jovens já sabem o que querem e perceberam que unidos podem modificar a 

forma como artistas são descobertos e o sucesso ou não de um artista. Através 

de exemplos de projetos desenvolvidos por grupos de fãs, chamados na Internet 

de fandom, vou demonstrando a agência que os fãs vêm desenvolvendo 

utilizando as redes sociais e as plataformas de streaming de música e vídeos 

como o Spotify e o YouTube. Tentando compreender quem são as pessoas por 

trás da criação desses projetos e o porquê elas escolheram fazer isso. 

 

 

 

 

 

 

Palavras chave: Internet. Streaming. Fã. Público. YouTube. Spotify. Música.  
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ABSTRACT 

 

In the field of sociology of art the public is always seen as the one that 

watches and reacts, in this work I try to show how the young public has been 

changing that idea. In social networks fan clubs have shown that young people 

already know what they want and realized that together they can modify the way 

artists are discovered, that it is up to them whether or not an artist will succeed. 

Through examples of projects developed by fan groups, known on the Internet 

as fandom, I demonstrate the agency that fans have been developing using social 

networks and platforms for streaming music and videos such as Spotify and 

YouTube. Trying to understand who the people behind the creation of these 

projects are and why they chose to do it. 

 

 

 

 

 

 

Key words: Internet. Streaming. Fãs. Audience. YouTube. Spotify. Music.  
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INTRODUÇÃO 

 

Na mente dos jovens os “adultos” nunca os compreendem. Acham seus 

gostos ruins, dizem que o tempo gasto em redes sociais é na verdade perda de 

tempo. Muitos autores já tentaram explicar os jovens nas ciências sociais. Aqui 

não quero falar sobre os jovens quero mostrar o que eles estão fazendo e a 

mudança que estão causando no mundo da música.  

Cantores favoritos sempre causaram grande impacto na formação dos 

jovens, mas qual o impacto que os jovens de hoje estão causando no mundo da 

música? Essa é a pergunta que busco responder nesse texto. Quero mostrar 

que as novas tecnologias aliadas à Internet estão possibilitando que o público 

até então visto com passividade como aquele que escuta e aplaude agora tem 

agência.  

Antes eram as grandes gravadoras que decidiam quem seria sucesso; em 

busca de viver de sua música aspirantes a cantores buscavam gravadoras 

querendo uma oportunidade. A Internet possibilita que qualquer cantor apresente 

seu trabalho ao público sem passar pela gravadora. A ordem se inverteu, o 

cantor não procura a gravadora para que ela decida se ele pode fazer sucesso. 

Ele se lança gravando seus vídeos, conquista seu público, faz shows, lança CDs; 

e caso seja de seu interesse ele conversa com alguma gravadora que esteja 

tentando contrata-lo. 

O conceito utilizado aqui é o de arte coletiva do Howard Becker (1982), 

porém Becker concebia a arte como atividade coletiva sem incluir o público. 

Busco aqui demonstrar que o mundo da arte é sim coletivo só que essa 

coletividade deve incluir não somente quem trabalha nela diretamente - músicos, 

produtores, diretores - mas também o público, esse novo agente trazido aqui na 

forma dos fãs e de seu fã-clubes. 

Esse trabalho começou a ser escrito em 2012 quando eu, com 15 anos, 

escutei algumas músicas de uma banda chamada One Direction e gostei. A partir 

daquele momento comecei a procurar notícias e informações sobre a banda até 

então desconhecida por mim. Encontrei não somente o que procurava mais 
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também um fã-clube unido, uma espécie de família onde qualquer pessoa é bem-

vinda, independente de classe social, orientação sexual e raça. 

Com o tempo fiz amizades, comecei a participar e entender como todo 

esse universo funcionava. Usei meu conhecimento em língua inglesa para 

traduzir notícias e sem perceber me inseri nesse universo virtual. Hoje anos 

depois não sou mais a menina ingênua de 15 anos, vejo o mundo com os olhos 

de uma socióloga e o que antes me parecia normal agora me chama a atenção 

em como pode funcionar da forma como acontece. 

Para fazer esse trabalho me afastei durante um período do fandom, refleti 

e tentei entender tudo que já tinha passado. Assim com outra forma de olhar e 

novas ideias na cabeça voltei. E nessa volta o “mundo” que eu até então via 

como “normal” passou a me ser estranho foi preciso reaprender como ele 

funcionava dessa vez como pesquisadora. 

   Pelo meu envolvimento antigo com o grupo de fãs da boyband One 

Direction sabia que seria fácil o meu acesso as pessoas e ao dia-a-dia do fã-

clube, assim essa foi o primeiro artista escolhido por mim. Outro ponto que me 

fez escolhê-los foi uma fama na impressa internacional de que esse grupo de fãs 

é um dos mais influentes na Internet. O segundo artista escolhido, o grupo 

coreano BTS, aconteceu pelo meu estranhamento em como uma banda de um 

lugar tão diferente, com cultura e línguas tão distintas, poderia fazer tanto 

sucesso no Brasil. O canadense Shawn Mendes foi escolhido porque cruzei com 

uma reportagem na internet que contava sua história. Com a curiosidade atiçada 

fiz uma pequena pesquisa e constatei que ele se encaixava perfeitamente no 

tema do meu trabalho. Consegui a inserção em seus fã-clubes através de 

meninas que conhecia do fã-clube da One Direction e que também eram fãs do 

BTS ou do Shawn Mendes. 

 Os capítulos estão divididos na ordem que comecei a me questionar. 

Primeiro tento entender os “ambientes” virtuais que os fãs estão – as redes 

sociais. O segundo e terceiro busco questionar a organização e o 

comportamento dos fãs. No quarto busco entender como essa soma de fãs com 

internet trouxe à fama artistas como Shawn Mendes e BTS. No quinto capítulo 

falo sobre o evento que me marcou e me mostrou que os fãs não aceitam mais 
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tudo o que vem das gravadoras e artistas, o No Control Project. Como fã esse 

projeto me enche de orgulho. Como pesquisadora ele me faz questionar como 

milhares de jovens moradores de países diferentes e que nem se quer falam a 

mesma língua conseguiram se organizar e colocar em prática esse projeto. O 

sexto e último capitulo está dedicado a quem cria e organiza para que projetos 

desse tipo aconteçam, os administradores dos grandes fã-clubes.  

 Minha pesquisa foi dividida em três etapas: na primeira eu reativei minha 

conta no Twitter e comecei a observar como tudo estava funcionando naquele 

momento e também tentando encontrar as contas mais ativas para que eu 

pudesse conversar com seus administradores. Nesse momento eu voltei 

também a conversar com amigos virtuais antigos e foram eles que me ajudaram 

a falar com os grandes fã-clubes. Numa segunda etapa conversei informalmente 

com os administradores criando com eles um vínculo de amizade. Fui até mesmo 

incluída em um grupo de WhatsApp onde pude acompanhar como funciona o dia 

a dia de uma conta no Twitter com milhares de seguidores. A última etapa foi a 

aplicação de um questionário, foram 20 respostas recebidas, com algumas das 

perguntas que eu já tinha discutido com elas, meu objetivo era saber se o 

anonimato e a formalidade do questionário gerariam respostas distintas 

daquelas dadas durante as conversas informais.   
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CAPÍTULO 1: As novas plataformas: streaming 

 

Desde que se popularizou, a partir do final dos anos 90, a internet vem se 

tornando um espaço de compartilhamento de arquivos e informações - no início, 

ainda na era da Internet discada, através, principalmente, dos blogs1. Eles eram 

diários virtuais onde cada um era livre para falar sobre o assunto que desejasse. 

Dessa forma era possível encontrar blogs como os mais variados conteúdos. 

Essa questão de serem vistos como diários virtuais atraiu artistas, transformando 

os blogs em uma das primeiras formas de comunicação de artistas com seu 

público. Isso também se deve ao fator interação possibilitado pela seção de 

comentários. O artista publicava algo e na mesma hora já era possível saber o 

que seu público pensava.  

Os blogs também eram usados como uma ferramenta de compartilhamento 

não apenas de informações, naquele ambiente virtual se compartilhava músicas, 

filmes e séries através do download ilegal.  

Em 2004, com a chegada do Orkut, rede social do Google, e o aumento das 

ofertas de planos de internet tanto para celulares quanto para computadores 

domésticos cresce mais ainda a organização dos grupos de fãs na internet. No 

Orkut a interação com outros usuários com os mesmos interesses se dava nas 

comunidades. Elas eram espaços criados por um usuário, que se torna o dono 

da comunidade e onde outros usuários se associavam (RAMOS, 2011). Os 

tópicos eram criados nas comunidades e funcionavam como principal forma de 

interação nas comunidades. Os tópicos possuíam um nome com um assunto ou 

uma pergunta que visava gerar interesse nos outros usuários para que eles 

comentassem ali (RAMOS, 2011). 

Era nos tópicos que além de comentários eram deixados link2 para que outros 

usuários fizessem download de arquivos, músicas, filmes, séries, jogos. Tudo de 

forma ilegal. As músicas compartilhadas de forma ilegal não geravam retorno 

                                                           
1 Blogs são diário virtuais organizados de forma cronológica inversa, onde são posados artigos.  
 
 
2 Link é o endereço eletrônico. 
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financeiro para os artistas, porém servia como uma forma de que todos os fãs 

tivessem o conteúdo de seus ídolos. 

Ao mesmo tempo que o Orkut3 crescia, era apresentado ao público uma nova 

plataforma dessa vez para o compartilhamento de vídeos, o YouTube4. Nesse 

novo site qualquer pessoa pode criar uma conta e passar a postar seus vídeos. 

No início os vídeos postados eram bem caseiro, hoje incentivado pelo AdSense 

(valor pago ao criador para cada visualização onde há a exibição de 

propagandas) os vídeos têm se tornado cada vez mais profissionais, os criadores 

de conteúdo para o YouTube são conhecidos como youtubers. Nos últimos anos 

a importância do YouTube tem crescido vertiginosamente; cada vez mais vemos 

artistas que vieram de lá, principalmente cantores que utilizam a plataforma para 

divulgar seus talentos e obter não só o conhecimento do público como o dinheiro 

do AdSense. Atualmente é no YouTube que 53% do público consumidor de 

serviços de streaming se encontra (GURGEL, 2016). 

        Figura 1 – Layout do YouTube no ano de 2006 quando foi adquirido pelo Google. 

Fonte: Google Imagens 

                                                           
3 Rede social filiada ao Google criada por um engenheiro turco do Google. Seu foco principal 
era os Estados Unidos, porém os países com maior quantidade de usuários eram o Brasil e a 
Índia. No Brasil chegou a possuir 30 milhões de usuários.  
 
4 O YouTube foi criado em 2005 por três funcionários do PayPal, serviço de transferência de 
fundos, e vendido ao Google em 2006. 
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A partir de 2008 vemos uma mudança no que se refere as redes sociais. O 

até então popular Orkut cede espaço a uma nova rede social, o Facebook. Esse 

movimento migratório se dá principalmente entre os adolescentes.  Criado por 

Mark Zuckerberg nos Estados Unidos, o Orkut aparecia como primeira tela seu 

próprio perfil e dele deveria partir para comunidades ou perfis de outras pessoas. 

A inovação trazida pelo Facebook é o fato da primeira tela após o login5 ser o 

feed de notícias, local onde aparecem as publicações dos seus amigos, das 

páginas que você curtiu e dos grupos dos quais você faz parte. Esse detalhe é 

fator gerador de rapidez com relação ao compartilhamento de informações, 

quando algo é postado por algum dos amigos dessa pessoa a mesma já tem 

acesso a informação, enquanto que em redes sociais antigas era necessário 

acessar o perfil para ver o que havia de novidade ali. 

O fator diferenciador do blog para o Orkut e o Facebook é que no primeiro 

existia a interação entre público e artista além do compartilhamento de arquivos. 

No Orkut não havia nenhum tipo de interação entre o artista e seu público, e no 

Facebook essa interação é muito pequena. 

Com a popularização dos smartphones e tablets tudo passou a estar na 

palma das mãos de cada um. O Facebook deixou de ser apenas um site 

acessado apenas pelo computador para se tornar um aplicativo presente na 

maioria dos celulares brasileiros.  

Entretanto, para o assunto que vamos tratar nesta pesquisa o Facebook pode 

ser considerado uma rede social lenta. Isso porque em 2006 foi lançado o Twitter 

(porém sua popularização no Brasil só aconteceu após 2010) que consiste em 

um microblog onde há o limite de 140 caracteres por publicação. Além da 

restrição do tamanho da postagem no Twitter não há amigos ou amizade, mas 

sim seguidores a diferença é que a amizade é algo mútuo e os seguidores não. 

Rapidamente os famosos trocaram o antigo blog pelo Twitter e atrás deles foram 

seus fãs. Apesar de já ter acontecido uma certa mudança, o Twitter ainda é 

dominado por artistas e seus fandoms6. 

                                                           
5 Palavra em inglês para acesso.  
6 Nome usado na internet para grupos de fãs 
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Nesse ambiente virtual os famosos buscam um contato mais direto com seus 

fãs e os que buscam a fama tentam divulgar seu trabalho. Exatamente por isso 

acredito que o Twitter é um dos melhores lugares para se observar e entender 

qual a importância dos fandoms no mundo da música. 

Novos serviços surgiram para atrair o público um deles é o serviço de 

streaming. O streaming funciona como uma espécie de locadora virtual, você 

paga um valor mensal e tem acesso a todo o catalogo de músicas, séries ou 

filmes. Os principais serviços de streaming são o Netflix7 que tem em seu 

catalogo filmes, séries e documentários originais e de outros produtores, e o 

Spotify. 

Apesar do Spotify ser o principal expoente ele não é o único, Apple Music, 

Deezer e Tidal também oferecem o mesmo serviço. O Spotify oferece um grande 

catálogo de músicas que podem ser ouvidas em qualidade de 160 kbps sem 

necessidade de baixar o arquivo para o celular ou computador. Isso foi possível 

por acordos feitos com grandes gravadoras como Warner, Sony-BMG, Universal 

e EMI. Essas grandes empresas internacionais sabiam que a pirataria estava 

diminuindo seus lucros e decidiram apoiar novas formas de combate-la. 

Apoiando o Spotify elas passaram a oferecer um novo serviço a jovens que não 

estavam acostumados a pagar por nenhum conteúdo na internet 

(ARCHILLA,2016). 

O Spotify conta com mais de 140 milhões de usuários somando suas versões 

gratuita e Premium (Tipo de conta onde o usuário para uma taxa mensal), nele 

existe a possibilidade de montar playlists, ouvir as criadas por outros usuários e 

ouvir a rádio do aplicativo. Sua versão Premium também conta com download, 

onde o usuário pode escutar suas músicas mesmo sem estar conectado à 

internet.  

 Essa nova forma de ouvir música em algum momento influenciaria os 

tradicionais charts8 de música, para que isso fosse possível novas metodologias 

foram criadas, assim, de acordo com a revista Forbes, 150 streamings de uma 

                                                           
7 Em janeiro de 2016 a Netflix ultrapassou a marca de 75 milhões de usuários em todo o 
mundo. 
8 Palavra inglesa para paradas musicais. 
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música contam como 1 música vendida e 1.500 streamings contam como 1 

álbum vendido (físico ou virtualmente). Toda essa nova metodologia que 

aperfeiçoou os charts é bem recente e se deve não somente ao crescimento 

estrondoso desses serviços, mas também ao fato das vendas (tanto físicas 

quanto os downloads pagos) virem caindo vertiginosamente. Artistas como a 

cantora pop Taylor Swift que até pouco tempo juravam que não iam disponibilizar 

seus álbuns e músicas em nenhum aplicativo de streaming já começaram a 

mudar de ideia e buscarem acordos com algum serviço de streaming para 

disponibilizar suas músicas. 

 Se alguns querem resistir e lutar uma batalha perdida, outros como o 

rapper Jay-Z9 se beneficiam. O marido de Beyoncé criou seu próprio aplicativo o 

TIDAL, serviço que custa R$ 14,90 a assinatura, onde disponibiliza conteúdos 

exclusivos de vários artistas, o clipe controverso da música “Famous”10 do rapper 

Kanye West, por exemplo foi disponibilizado com exclusividade no TIDAL. Os 

novos CDs do Jay-Z e da Beyoncé 4:44 e Lemonade, respectivamente são os 

exemplos mais importantes de conteúdos exclusivos do TIDAL. Falando no 4:44 

ele foi lançado no dia 30 de junho e apenas com streamings ganhou 6 dias depois 

(05 de julho) o certificado de platina nos Estados Unidos.  

Essas possibilidades filtrar os conteúdos e escutar apenas o conteúdo que 

lhe interessa cria “bolhas” (Pariser, 2011) restringindo ainda mais os conteúdos 

que lhe são oferecidos por esses aplicativos de streaming.  

A possibilidade de interagir com quem nos inspira e a facilidade de acessar 

informações das redes sociais somados ao barateamento do acesso a conteúdo 

de forma legal geraram uma mudança nos dos fã-clubes. Nos tempos da 

Beatlemania11 os fãs ficavam em casa recortando artigos de jornais e revistas 

agora ele tem uma real possibilidade de fazer algo, de fazer sua voz ser ouvida.    

 

                                                           
9 Jay-Z é um cantor e compositor de hip-hop americano. É um dos artistas mais vendidos do 
mundo e ganhador de 21 prêmios GRAMMY. 
10 O clipe da faixa “Famous” do Kanye West gerou polêmica porque trazia estátuas de cera de 
artistas e políticos conhecidos nus numa cama. 
11 Beatlemania é um termo usado para descrever o intenso frenesi dos fãs dos Beatles. 
Fãs esses em sua maioria garotas adolescentes. 
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CAPÍTULO 2: Redes sociais e sua relação com os fãs 

 

As principais redes sociais usadas por fandons são o Twitter e o Tumblr (uma 

espécie de atualização dos blogs não muito conhecida) neles os fãs criam perfis 

em sua maioria fakes (falsos) com nomes de usuários relacionados ao artista do 

qual são fãs. A preferência por fakes ocorre para proteger a identidade do 

usuário. Criatividade é o que não falta para os nomes de usuários, podendo 

variar de piadas internas a assuntos abordados pelo artista em entrevistas 

chegando a uma diversidade de formas de escrita do nome do ídolo.  

Nesses perfis são compartilhadas montagens de fotos e vídeos, edições de 

todos os tipos. Textos que vão de cartas de amor ao ídolo, expressões do quanto 

ele é importante e mudou a vida do fã a histórias fictícias conhecidas como 

fanfics, expondo o talento de milhares de jovens ao redor do mundo. 

É nesse “mundo” ou “sub-mundo” completamente virtual raramente trazido 

para o mundo “real” que tudo acontece. Com celulares na mão e ao mesmo 

tempo em frente ao computador é que podemos encontrar esses jovens, 

aparentam não estarem fazendo nada, mas estão atualizando suas páginas, 

buscando informações, fazendo amizades, ouvindo música e vendo vídeos tudo 

quase que ao mesmo tempo. Nesse mundo virtual é que os fãs ganham força, 

são importantes.  

Um exemplo do talento e do status diferente entre a vida real e a vida virtual 

são as fanfics. Fanfics são histórias escritas de fãs para fãs gratuitamente na 

internet, elas podem ser publicadas nas redes sociais ou em sites próprios. 

Depois de publicada ela é como um livro, outras pessoas leem, comentam e 

indicam para outros amigos virtuais, um autor de uma fanfic famosa pode ser um 

jovem que provavelmente os pais nem sabem e que prefere o anonimato para 

evitar sofrer bullying. Os autores de fanfics ganham seguidores e com isso um 

certo status diferenciado dentro do fandom, ou seja, alguém pode ter uma vida 

“real” completamente normal trabalhando e estudando, mas ser conhecido e ter 

uma certa importância dentro do mundo “virtual” de seu fandom. 
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No caso de cantores e bandas a importância desses fãs dedicados que 

gastam seu tempo pensando formas de apoiar seus ídolos é ainda maior. Tendo 

em mente que na época em que vivemos praticamente tudo pode ser feito online, 

isso inclui pedir música na rádio, votar em premiações, ouvir a música nas 

diversas plataformas e compartilhar seu link com sua lista de contatos, os fãs se 

tornam “marqueteiros” voluntários. 

Quando um cantor lança uma música nova o único objetivo de seus fãs é 

fazer com que a mesma chegue o mais alto possível nos charts. Para que isso 

ocorra são criadas playlists em plataformas como o Spotify e o YouTube. Como 

nem toda visualização ou streaming possui valor para os charts as regras que 

definem quais tem influência nas paradas são divulgadas o máximo possível 

para que não restem dúvidas. Regras essas definidas pelo serviço de streaming.  

No YouTube, por exemplo, as visualizações feitas com o usuário registrado 

contam como apenas uma, assim a primeira regra é sair da conta. A segunda 

regra é que apertando o botão replay (ver novamente) essa nova visualização 

também não é contada e por isso a regra é sempre ver numa playlist ou atualizar 

a página. A terceira e última regra é sobre o volume, visualizações feitas com o 

vídeo no mudo não são contabilizadas, a dica nesse caso é plugar o fone de 

ouvido ao aparelho utilizado, abaixar o volume e não o colocar no ouvido. 

No Spotify as regras são parecidas, porém não é possível utilizar o aplicativo 

sem cadastrar uma conta, a diferença é que nele todos os streamings 

(reproduções) da mesma música contam e não é possível atualizar a página pois 

o mesmo não é um site e sim um aplicativo. Assim o ponto principal é nunca 

colocar no mudo porque reproduções no mudo não são contabilizadas pelo 

mesmo. A alternativa para não ter que escutar a mesma música seguidas vezes 

é plugar o fone de ouvido, mas não o colocar de fato no ouvido possibilitando 

que o usuário continue a utilizar seu celular enquanto ajuda seu artista favorito a 

ir bem nos charts. 

Em votações são feitos mutirões, FCs (fã-clubes) com maior número de 

seguidores se juntam e organizam horários para que o maior número de pessoas 

esteja online e vote de forma massiva. Para estimular ainda mais são feitos 
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jogos, um bem popular ocorre da seguite forma: o fã clube tuita12 parte de uma 

letra de música e os outros tem que responder qual o nome da mesma sem 

esquecer hashtag13 da votação. Maratonas de fotos e vídeos também são 

usados por fãs mais atuantes para estimular que outros fãs continuem votando. 

Um fato interessante é que nem a geografia é capaz de para-los. Isso porque 

alguns charts e algumas votações são restritas a residentes do local, o sistema 

do site consegue identificar de que local aquele aparelho está se conectando a 

internet, porém esse detalhe pode ser resolvido com programas e aplicativos 

compartilhados que enganam os sites deixando que você mesmo possa escolher 

de que parte do mundo quer se conectar. Dessa maneira mesmo que uma 

votação seja restrita para residentes dos Estados Unidos e o usuário resida no 

Brasil usando esses aplicativos é possível enganar o site da votação fazendo 

com que o mesmo identifique esse usuário como residente dos Estados Unidos 

possibilitando que ele vote. 

A divulgação de um álbum recém lançado, para um fã, é de extrema 

importância. O objetivo é fazer com que o álbum alcance o primeiro lugar na 

ITunes Store14 e também nos charts com maior relevância.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Palavra aportuguesada de tweet nome que se dá a postagem feita no Twitter. 
13 são palavras-chave ou termos associados a uma informação, tópico ou discussão 
normalmente antecedidas pelo símbolo #. 
14 Loja virtual de música da Apple. 
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CAPÍTULO 3: Protagonismos dos fãs 

 

As campanhas, ou projects (projetos, em inglês) ganham as redes sociais 

mais usadas pelos fãs, o Twitter e o Tumblr. Nelas além do incentivo de ouvir a 

música há também o incentivo para que cada um a divulgue pedindo em rádios 

e aos amigos e familiares que escutem. Podemos ver nos murais de nossa 

universidade panfletos que tinha como objetivo divulgar o primeiro single solo do 

cantor britânico Harry Styles; o panfleto contava com a foto dele, seu nome, o 

nome da música, um QR code para que qualquer pessoa com um smartphone 

com interesse conseguisse escanear e ir direto para a música, além de algumas 

plataformas onde o single estivesse disponível. Esse tipo de panfleto não é 

exclusividade desse cantor e nem tem envolvimento algum de gravadora ou 

representantes do artista no Brasil, todo o processo é idealizado e posto em 

prática pelos fãs.Ocorre da seguinte forma: um fã clube grande cria o panfleto e 

o disponibiliza para download, outros menores divulgam o panfleto e incentivam 

seus seguidores a imprimir e distribuir pela rua colando onde achar importante. 

O trabalho é totalmente voluntário, cada um imprimi a quantidade que pode e 

distribui por onde passa sem receber nada em troca, simplesmente pela vontade 

de que a música faça sucesso por amor ao seu ídolo. 

Figura 2 - Panfletos divulgando o cantor Harry Styles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instagram 
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O protagonismo do fã transforma o público visto anteriormente como passivo, 

em agente. Não mais o fã como alguém que admira um artista, mas como um 

agente que interfere no artista, influência seu caminho e muitas vezes a arte 

criada. O cantor britânico Louis Tomlinson admitiu com orgulho em entrevistas 

que escreve música pensando nos seus fãs e em sua relação com os mesmos.  

Essa visão nova do fã não apenas com aquele que recebe e admira, mas como 

aquele que age, que promove ou que leva um artista ao flop15 mudou a forma 

como cantores são lançados no mercado musical, não faltam exemplos de 

cantores no Brasil e no mundo que alcançaram o reconhecimento através de 

sites como o YouTube.  

Muito conhecido no mundo todo o cantor canadense Justin Bieber começou 

postando seus vídeos onde fazia covers de outros artistas. Nascido no mesmo 

país, porem com um caminho diferente o cantor e compositor Shawn Mendes 

chegou ao palco do Rock in Rio 2017 vindo da internet. A diferença é que ele 

cantava covers e músicas próprias em um aplicativo de vídeos de apenas 6 

segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Flopar é uma gíria utilizada na internet para algo não faz sucesso. 
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CAPÍTULO 4: Artistas que alcançaram a fama através da Internet 

 

Shawn Mendes 

Shawn Peter Raul Mendes, mais conhecido como Shawn Mendes, é um 

cantor e compositor canadense e um dos melhores exemplos para se 

compreender o poder da internet e como está sendo usado por jovens que 

buscam ser reconhecidos como cantores. Ele começou a atrair a atenção do 

público em 2013 com seus vídeos publicados no Vine16. Nesse aplicativo ele 

publicava vídeos onde interpretava canções populares, atraindo milhares de 

visualizações e seguidores, se tornando, em 2014, o terceiro “músico” mais 

seguido da rede social. Junto com outros criadores de conteúdo da mesma rede 

social conhecidos como Magcon, Mendes fez uma turnê pelos Estados Unidos. 

Ainda em 2013 seu sucesso no Vine atraiu a atenção do empresário 

Andrew Gertler que o levou a assinar um contrato com a gravadora Island 

Records, no início de 2014. Lançou seu primeiro single em junho de 2014 

intitulado Life Of The Party, se tornando de acordo com a Billboard o artista mais 

jovem a estrear no Top 25 da Billboard Hot 100, uma parada de música de 

grande prestigio no mundo da música. Mendes também possui um canal no 

YouTube onde postava covers, desde 2012.  

 Todo o sucesso do canadense está baseado em suas redes sociais, não 

só quando começou postando covers no Vine e no YouTube como depois de 

alcançar a fama. Com mais de 14 milhões de seguidores no Twitter e mais de 25 

milhões de seguidores no Instagram17 tem sua base de fãs composta 

principalmente de meninas adolescentes.  

 Sua influência nas redes sociais é grande o que já o levou a ganhar 

prêmios por isso. Seu fandom é chamado de Mendes Army, no Brasil um dos 

principais fã clubes passa de 80 mil seguidores (Figura 3), ali administradores se 

revezam para que durante as 24 horas do dia tenham posts novos sobre o 

                                                           
16 Vine é um aplicativo de vídeos de apenas 6 segundos. Seus vídeos podem ser 
compartilhados em outras redes sociais como o Twitter e o Facebook. 
17 rede social para fotos e vídeos curtos. 
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cantor. Não existe um número exato de quantas contas dedicadas a ele existem 

no twitter porém uma pequena busca no mostra que não são poucas.  

 

Figura 3 - Perfil de uma das maiores contas dedicadas ao cantor canadense Shawn Mendes. 

Fonte: Print do Twitter 

 

Grupos de K-Pop 

K-pop é a abreviação de música pop coreana, um estilo de música que 

abrange gêneros incorporados do ocidente como pop, rock, jazz, hip hop, R&B, 

reaggae, folk e country e gêneros tradicionais da música coreana, uma mistura 

de folk, vocais e música religiosa. É caracterizado por uma variedade de 

elementos visuais, surgiu em 1992 com o grupo Seo Taiji and Boys. No K-pop 

há uma prevalência de grupos, os femininos chamados de girlgroups, os 

masculinos chamados de boygroups e os mistos; - artistas solos ainda são uma 

raridade.  

Dentro desses grupos existe uma espécie de divisão de tarefas. Cada 

integrante tem uma função, tem aquele que fala melhor e por isso fala mais nas 

entrevistas, o outro canta as partes de rap das músicas, outro dança melhor e 

por esse motivo fica com os solos de dança, tem aquele com a melhor voz que 

acaba ficando com mais solos na hora de cantar.  
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 Nos anos 2000, mais precisamente a partir de 2005, uma onda coreana 

atingiu o ocidente. A Internet possibilitou e o uso da língua inglesa em massa em 

entrevistas e também em algumas músicas, para atrair o público Ocidental os 

produtores passaram a inserir trechos em inglês nas músicas, que jovens de fora 

da Coréia de Sul conhecessem o k-pop. O K-pop não é só um gênero musical, 

ele influencia vários aspectos da vida, a forma de falar, as roupas, as danças. 

Um exemplo é o coraçãozinho feito com a mão, no Ocidente ele é feito juntando 

as duas mãos, na Coréia ele é feito juntando o indicador e o polegar da mesma 

mão. 

Se na chegada essa onda coreana influenciava um pequeno grupo de 

jovens, ela acabou ganhando força. Convenções de cultura asiática tem sempre 

um espaço, em sua maioria uma espécie de pista de dança, shows e festivais se 

tornaram cada vez mais frequentes no eixo Rio-São Paulo reunindo milhares de 

jovens que apesar da substancial diferença no idioma, sabem todas as letras de 

todas as músicas e suas respectivas coreografias. 

São Paulo, por exemplo, recebeu em março de 201718 um desses grupos 

coreanos, o Bagtan Boys (BTS como são conhecidos) adicionou o Brasil ao seu 

roteiro e foram recebidos aqui por centenas de fãs no aeroporto. O sucesso é 

tanto que um show não foi suficiente, foram dois shows esgotados, as Armys 

brasileiras, nome dado aos fãs da banda, foram conquistadas totalmente através 

da internet, antes dela o sucesso de grupo provavelmente ficaria restrito à Coreia 

do Sul. 

 

                                                           
18 Fonte Jornal O Globo. 
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Figura 4 - 8 mil fãs aguardavam ao grupo BTS no aeroporto. 

Fonte: Jornal O Globo 
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CAPÍTULO 5: #ProjectNoControl 

 

Inconformados com as faixas escolhidas como singles (aquelas músicas 

que são enviadas as rádios e concorrem a prêmios) do quarto álbum da banda 

One Direction os fãs decidiram fazer um fã release, ou seja, os próprios fãs iam 

lançar uma música escolhida como single. A faixa escolhida foi “No Control”, 

escrita por Ruth-Anne Cunningham, John Ryan, Julian Bunetta, Jamie Scott, e 

pelos membros da banda Liam Payne e Louis Tomlinson. De acordo com os fãs 

ela foi escolhida por ter Louis Tomlinson como vocalista principal no refrão pela 

primeira vez, por sua letra sexual demonstrando um amadurecimento do som da 

banda e pelo álbum, na visão dos fãs, não estar recebendo atenção e 

reconhecimentos suficientes. 

Assim após a saída de Zayn Malik da banda em março de 2015 e uma 

discussão entre o mesmo, Louis Tomlinson e o produtor Naught Boy, onde 

Naught Boy duvidava da capacidade vocal de Tomlinson, os fãs criaram o projeto 

que também tinha como objetivo demonstrar a força da One Direction num 

momento em que vários artigos diziam que a banda acabaria com a saída de um 

de seus membros. Foi acertado então que o projeto aconteceria no mês de maio 

do ano de 2015.  

As instruções do projeto eram bem simples: ouvir a música sem parar no 

Spotify, votar na enquete “Música do Verão” da Billboard (a música não era uma 

das opções, para votar era preciso escolher a opção “outros” e depois escrever 

“No Control”), pedir a faixa nas estações de rádio, comprar a música no Itunes, 

criar algum tipo de conteúdo sobre a música (montagens, vídeos, entre outros) 

(Figura 5) e espalhar a ideia da campanha, compartilhando os posts e criando 

novos. 
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Figura 5 - Montagem feita por fãs. 

Fonte: Twitter 

A campanha feita apenas online usava as mídias sociais com milhares de 

fãs tuitando e pedindo a música em várias estações de rádio ao redor do mundo. 

A resposta começou a chegar após apenas 24 horas do início da campanha. Em 

menos de uma semana “No Control” já estava sendo tocada em mais de 60 

estações ao redor do mundo, entre elas a britânica BBC Radio 1 e a americana 

iHeart Radio. A faixa também alcançou o topo do Billboard Twitter Chart  e em 

alguns momentos todas as faixas do “Four” apareciam nesse mesmo chart 

(Figura 6). Várias outras mídias reconheceram e apoiaram o projeto, entre elas 

a MTV, a Billboard e até um canal de televisão polonês falou sobre a campanha 

em seu jornal noturno.  

“Frescos de ganharem um par de Billboard Music 

Awards em 17 de maio, One Direction manda “No Control” para 

uma nova entrada em No. 1 na parada Billboard + Twitter Top 

Tracks de 30 de maio. A música do álbum Four, surge como 

resultado de uma campanha dirigida por fãs para fazer “No 

Control” o próximo single do grupo. ” (Artigo da Billboard com 

tradução feita por mim) 
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Figura 6 - Billboard + Twitter chart de maio de 2017. 

Fonte: Tumblr 

 

Um artigo da Billboard demonstra em números o que os fãs estavam 

fazendo, a faixa foi tocada mais de 1 milhão de vezes nos Estados Unidos na 

semana que acaba em 17 de maio, tocada 61 vezes em 41 rádios monitoradas, 

sendo que na semana anterior não tinha sido tocada nenhuma vez. As vendas 

aumentaram em 1.674%, sua segunda melhor semana de vendas perdendo 

apenas para sua semana de lançamento. Mais de 5 milhões de tweets com a 

hashtag #ProjectNoControl foram postados no Twitter durante a campanha. 

 

 “A cruzada provocou números altos para “No Control”, 

que chegou a 1 milhão de streams nos EUA na semana 

terminada em 17 de maio, de acordo com o Nielsen Music. A 

música também contabilizou 61 execuções em 41 estações de 

rádio do top 40 de estações de rádio durante a semana (vindo 

de zero execuções na semana anterior), enquanto as vendas 

aumentaram em poderosos 1,674 por cento para 5,000 

downloads (sua maior semana perdendo apenas para a de 

lançamento no ano anterior). ” (Artigo da Billboard traduzido por 

mim) 
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Os quatro membros da banda comentaram e agradeceram o projeto em 

vários momentos. Quando entrevistados no programa The Late Late Show com 

James Corden nos Estados Unidos, Louis Tomlinson falou sobre a união de 

fandom em tão pouco tempo e fazendo algo que até então era impensável. O 

Twitter que foi usado como ferramenta principal da campanha também foi usado 

pela banda para agradecer não só aos fãs mas também aos DJs que tocaram a 

música nas rádios (Figuras 7 e 8). 

19Figura 7 - Tweet do cantor Louis Tomlinson agradecendo pelo projeto. 

Fonte: Twitter 

Figura 8 - Outro tweet de Louis Tomlinson demonstrando apoio ao projeto.20 

Fonte: Twitter 

                                                           
19 Tradução: “Vocês tem sido maravilhosos com isso! Tenho acompanhado tudo e estou muito 
orgulhoso! ” 
20 Tradução: Louis Tomlinson: “Isso é tão incrível pessoal! Outro exemplo do quão bom vocês são para 
nós!” 
        Billboard: “Hey #Directioners, sonhos se tornam realidade! “No Control” é No. 1 no 
#Trending 140.” 
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Os frutos da campanha foram além do que qualquer um pensaria, “No 

Control” foi adicionada à enquete de “Música do Verão”, normalmente músicas 

que não são singles não entram nessa votação. A música também foi adicionada 

a setlist da turnê “On The Road Again” em junho no show de Bruxelas na Bélgica, 

onde Tomlinson introduziu a mesma agradecendo aos fãs pelo projeto. E em 

agosto do mesmo ano a faixa se tornou a primeira música não lançada (não 

single) a ganhar um “Teen Choice Award”, premiação da Fox americana.  

Toda essa campanha não foi pensada da noite para o dia e nem surgiu 

do nada. Ela foi criada e aperfeiçoada no fã-clubes de grande porte, aqueles com 

milhares de seguidores e que são capazes de influenciar outros fãs. Os FC são 

controlados por pessoas, porém quem são essas pessoas e quais são suas 

motivações serão discutidas abaixo. 
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CAPÍTULO 6: Os administradores 

 

 Toda ideia nasce de alguém, o alguém ou os alguéns que pensam todas 

essas ideias são os administradores. São eles os donos dos perfis nas redes 

sociais. Os grandes perfis pertencem a um grupo de pessoas, variando entre 

dois e dez donos; são eles que se dividem entre postar notícias, traduzir 

reportagens e cobrir shows e eventos. 

 Fiz uma pesquisa onde conversei e acompanhei o dia a dia com o objetivo 

de entender quem são essas pessoas, o porquê fazem esse tipo de trabalho e 

como o fazem. Buscando realmente entender como funciona conversei 

informalmente com alguns integrantes, acompanhei as postagens, participei de 

grupos no WhatsApp e pedi que respondessem um questionário. 

Entrei em contato com dez grandes perfis do Twitter todos com mais de 

40 mil seguidores. Foram 20 questionários aplicados. Entre eles tinham perfis 

dedicados ao cantor canadense Shawn Mendes, ao grupo sul coreano BTS e a 

boyband britânica One Direction. Escolhi esses artistas pela relevância deles 

nesse trabalho, isso porque todos eles são citados aqui em outros momentos. 

Primeiro queria entender quem são essas pessoas. Constatei que são 

todas meninas entre 15 e 23 anos. De todas as classes sociais, isso porque a 

única exigência é possuir acesso à Internet. A maior parte só estuda e apenas 

uma pequena parcela estuda e trabalha ou só trabalha. E nenhuma recebe 

nenhum tipo de retorno financeiro pelo trabalho realizado no fã-clube. 

Sobre o que as levou a participar do FC as respostas variam, entretanto 

todas giram em torno das ideias de amor e felicidade. Deixar o ídolo feliz, 

transmitir o amor que sentem pelo ídolo para outros fãs são respostas que se 

repetem. “Por amor ao meu ídolo, e uma forma de ajudar ele divulgando para 

que mais pessoas possam ter o mesmo sentimento que eu.” Essa pequena 

resposta resume e exemplifica todas as outras. 

Como o FC precisa ser atualizado durante todo o dia e ninguém pode ficar 

o dia inteiro conectado, a equipe se divide. Tem meninas responsáveis por 

fazerem traduções, tem a responsável por legendar vídeos e tem as 
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responsáveis por postarem as informações e interagirem com os seguidores. A 

interação é uma parte essencial, isso se deve ao fato da atenção dos usuários, 

principalmente do Twitter, ser pequena então é sempre necessário conversar 

com os seguidores, tirar suas dúvidas e os manterem interessados do FC. 

Como tudo é feito na Internet, o mesmo FC tem administradores de todos 

os cantos do país. E como se tornar um administrador? Tem duas formas. Uma 

é criar uma conta própria. E a segunda é participar de uma já existente, ou seja, 

quando um FC está precisando de administradores ele abre vagas e qualquer 

um pode se inscrever. Os processos seletivos são diferentes, porém um período 

de testes onde o futuro administrador publica postagens monitorado por um 

administrador antigo aparece em todas as seleções. 

 

 

Figura 9 - Gráfico das respostas para a pergunta: Quanto tempo você passa na internet se dedicando ao seu fã-clube? 

 

O tempo de Internet dedicado a FC varia (Figura 9), isso se deve à divisão 

de tarefas. Muitas vezes mesmo não estando conectada à Internet a 

administradora está se dedicando ao FC. O que chama a atenção é que 33% 

das administradoras passam mais de 6 horas na internet se dedicando aos seus 

fã-clubes. E algumas, 11% nem entram todos os dias no perfil do FC. 
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 Tudo é feito pelo ídolo e o que estimula que elas continuem é a 

valorização pelo ídolo. Esse foi o gráfico (Imagem 11) que mais chamou minha 

atenção. Quando perguntadas se sentiam que suas ações eram importantes 

para seu ídolo todas responderam que eram muito importantes. 

 

Figura 10 - Gráfico das respostas para a pergunta: Para você, quão importante suas ações são para seu ídolo? 

 

Outro ponto importante que apareceu nas repostas foi a questão da 

amizade. Participar de um fã-clube é pertencer a um grupo, mas não um grupo 

qualquer, um grupo que vai estar sempre disposto a te ajudar, onde 

independente da hora vai ter alguém para te ouvir e te dar um conselho, um 

ombro amigo mesmo que esse ombro esteja em outro estado, algo que muitas 

dessas meninas não encontram nem na escola e nem em casa. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao longo deste trabalho quis demonstrar que o público, principalmente o 

público jovem, tem utilizado as redes sociais como uma forma de modificar a 

ideia de público como aquele que apenas consome. O público, para essa nova 

geração, é aquele que muda, cria, descobre e compartilha. 

As rádios ainda seguem firmes como divulgadoras dos artistas e isso fica 

claro quando vemos que todos os projetos criados pelos fãs têm como um de 

seus objetivos fazer com que a música toque o máximo de vezes possíveis na 

rádio. O que também podemos observar é que as rádios não possuem mais o 

antigo formato e não tocam somente no rádio. As novas rádios estão na Internet 

não só para serem ouvidas, mas também vistas em seus sites. Podem ser 

encontradas nas redes sociais, principalmente no Twitter, onde interagem com 

seus seguidores, fazem promoções e aceitam pedidos de músicas.  

Ouvir música na era digital não é escolher a rádio ou o canal de televisão. 

Isso porque a Internet possibilita que o usuário escolhe o que ele quer ouvir e 

quando quer ouvir sem depender das programações das rádios e dos canais de 

televisão.  

Os fãs não estão mais aceitando a ideia de que público só assiste e reage; 

na visão dessa geração chamada de Millenium o público participa, alterando a 

forma como a música é criada, comercializada, consumida e compartilhada.  
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