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“Que las cosas sean de uma manera no quiere decir que no se puedan cambiar.”  

Merlí (Temporada 1, ep. 2) 



RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo verificar uma possível desmistificação dos 

consumidores de música Pop enquanto indivíduos passivos e desatentos às 

estruturas sociais e as mazelas perpetuadas através das mesmas. Para isso, os fã 

clubes virtuais de cantoras Pop que integram o Twitter serão tomados por objeto de 

estudo e analisados à luz das noções de comunidade e educação não formal, a fim 

de facilitar a apreensão do engajamento dos fã clubes virtuais em temas políticos e 

identitários. Esses serão captados através da indução analítica, tendo esta retornado 

que, através de breves tweets, os fã clubes são dotados de intencionalidade e, 

assim, disseminam contribuições para a resolução de problemas coletivos e 

enfrentamento à discriminação e desigualdade social. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Comunidade; Identidade; Redes Sociais; Sociabilidade; 

Educação não-formal. 

  



ABSTRACT 

This research’s purpose is verify a possible demysthification about Pop Music 

consumers as passive and inattentive individuals to social structures and its ills. For 

this purpose, pop singers’ virtual fan clubs going to be taken as study object and 

analyzed based on notions about community and non-formal education, in order to 

achieve a better comprehension about virtual fan clubs and its engagement in 

political and identitarian themes. These going to be captured through analytic 

induction, which has returned that, with short tweets, fan clubs have intentionality and 

contribute to finding solutions to collective problems and social injustices. 

 

KEY-WORDS: Community; Identity; Social Media; Sociability; Non-formal education. 
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I. INTRODUÇÃO 

1.1 Problema 

 

 Num mundo onde a validação e a disputa se fazem presentes, os indivíduos 

buscam, cada vez mais, acalento e comodidade no seio da comunidade (BAUMAN, 

2003). Essa é formada por pares, indivíduos que se uniram através de um afeto 

comum e construíram seu próprio espaço, onde as paixões podem ser devidamente 

cultivadas (MAFFESOLI, 1998). Esse processo pode ser visto no Twitter, uma mídia 

digital. 

 Com a chegada de boa parte de figuras célebres da música Pop, como 

Beyoncé, Katy Perry e Rihanna, o Twitter, entre 2008 e 2009, passou a comportar 

perfis que não só faziam atualizações sobre seus cotidianos em 240 caracteres, mas 

que produziam conteúdo que propagavam seus afetos e conhecimentos acumulados 

sobre as celebridades que estimavam, sendo tais perfis conhecidos, um pouco mais 

à frente, como FC’s, abreviação de fã clube, ou fan accounts. 

 Os consumidores de música Pop e, consequentemente, seus fã clubes são, 

por vezes, vistos como massas idiotizadas que recebem manifestações culturais e 

artísticas interpeladas pelo capital e sua lógica e sequer contestam ou negociam as 

mensagens presentes nas produções. Essa noção acerca dos consumidores de 

música Pop pode ser revista se considerarmos que, mesmo nos produtos 

interpelados pela lógica capitalista, há brechas para a ressignificação ou rejeição da 

mensagem. Dessa forma, é possível cogitar a possibilidade de consumidores de 

música Pop ativos e engajados politicamente. 

 Para desmitificar a passividade e o estado de transe aos quais os 

consumidores de música Pop são submetidas, faz-se necessária a observação 

destes para perceber se, em seus cotidianos, há intercâmbio de informações que 

propiciam a existência de uma construção coletiva, intencional e comunitária de um 

saber que visa a justiça social, liberdade, que seja contra a discriminação e pela 

igualdade, sendo este possível num contexto onde a educação formal se faz 

presente. (GOHN, 2009) 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 Esta pesquisa intenciona a investigação acerca dos fã clubes virtuais de 

música Pop e sua relação, ou a inexistência da mesma, com a educação não formal. 

Para tal, o trabalho terá como foco os fã clubes de Beyoncé e Rihanna, cantoras que 

possuem semelhanças em vendas, prêmios e relações pessoais, como suas 

amizades. 

A pesquisa terá por objetivos específicos: 

 Apreender a relação que há entre comunidade e a existência da educação 

não formal; 

 Desmistificar a passividade dos consumidores de música Pop perante as 

estruturas que sustentam a sociedade capitalista que, por sua vez, é racista, 

LGBTfóbica, machista etc.; 

 Demonstrar que as Ciências Sociais podem valorizar distintas leituras sobre 

um mesmo objeto, como no caso dos consumidores de cultura Pop, e que, para 

tal, ela pode aliar-se a debates de outras áreas, como a Comunicação Social.  

 

1.3 Justificativa 

 

 Fruto de minha paixão pelas redes sociais e, principalmente, pela música 

Pop, esta pesquisa surgiu para que eu, enquanto pesquisador, retornasse ao 

ambiente que um dia fez parte de minha rotina: o fã clube virtual. Desta vez, o 

admiro não como participante, mas como observador que estranha e identifica as 

nuances que, no passado, foram naturalizadas. Porém, este trabalho não é fruto 

apenas da paixão. 

 Nos intempéries da vida, esta pesquisa foi, de certa forma, menosprezada por 

dois fatores: 1. Por querer trabalhar o ambiente da música Pop através de um 

arcabouço teórico crítico à noção rígida e tradicional de indústria cultural; 2. Por 

valer-se da junção das Ciências Sociais e Comunicação Social, o que é inviável para 

mentes ortodoxas que não compreendem o saber como múltiplo, cumulativo e 

interdisciplinar, logo, completo. Com esse descarte pautado em ortodoxia, encontrei 

motivação para seguir com a pesquisa e transformá-la não só em minha conclusão 

de concurso, mas em resposta à rigidez. 
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 Esta pesquisa se faz necessária, não por ser pioneira, mas por explorar a 

música Pop e seus fãs por um viés que não invalida as construções dos mesmos 

acerca da realidade social, mas as compreende e enxerga seus acertos, mesmo que 

estes não culminem numa revolução, onde as estruturas opressoras serão desfeitas 

e substituídas por equidade. Dessa forma, a pesquisa se faz valiosa por enxergar 

nas manifestações artísticas e culturais e em seus consumidores, mesmo 

submetidos ao capital, brechas possíveis e anseio para construir novas narrativas, 

sendo estas políticas e, principalmente, identitárias. 

 Além da pequena contribuição ao desbravamento do engajamento e 

construção dos fãs e da música Pop, esta pesquisa deixará, direta ou indiretamente, 

as aflições de um jovem pesquisador registradas para que futuros pesquisadores 

compreendam que suas aflições, principalmente as que envolvem o método, são 

parte do processo. 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

 

Para atingir seus objetivos, esta pesquisa se dará através de 3 capítulos, 

sendo estes: 1. O responsável por construir a noção do que é comunidade e o 

porquê ela é importante na contemporaneidade e para o desenvolvimento da 

pesquisa; 2. Onde a intencionalidade e as práticas coletivas se farão presentes para 

demonstrar que, em ambientes comunitários, há educação não formal; 3. O que 

cruzará comunidade, educação não-formal e verificará se a hipótese de que há 

educação não-formal nos fã clubes virtuais porque há intencionalidade em seus 

tweets é verdadeira. 
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II. TWITTER: A COMUNIDADE NO CIBERESPAÇO 

 

2.1  A necessidade de pertencer 

 

Embora o individualismo esteja em voga, seja enquanto tema acadêmico 

(MAFFESOLI, 1998), seja enquanto constatação do senso comum, há de se 

entender que o indivíduo, mesmo quando em conflito (Ibidem), está agindo com o 

outro (indivíduo) em mente, especialmente em tempos de redes sociais, onde os 

indivíduos não mais produzem conteúdo para si, mas para os outros. Os stories do 

Instagram são ferramentas onde as noites de sexta são recheadas de música alta e 

inúmeros sorrisos para demonstrar animação aos seguidores; as postagens no 

Facebook, em tempos de forte polarização política, são para demarcar o 

posicionamento para os amigos e contrargumentar, direta ou indiretamente, os 

adversários políticos, e os tweets reiteram as breves opiniões sobre distintos 

assuntos e, também, narram os acontecimentos do dia, sejam positivos ou 

negativos. 

Da necessidade de validar-se perante o outro, nasce a busca por “um lugar 

‘cálido’, um lugar confortável e aconchegante” (BAUMAN, 2003, p. 7): a comunidade. 

Ela, em tempos de competições acirradas, é a responsável pelo conforto e garantia 

de segurança ao indivíduo, pois, em seu interior, há gente que nutre os mesmos 

sentimentos e, por tal, mantém seus pares debaixo de suas asas, acolhidos e 

respaldados. É essa mesma comunidade, cujo sentido parece sempre positivo, que 

é responsável por afastar aquilo que foi anteriormente tratado: o individualismo. 

Enxergar-se indivíduo e dono de sua própria identidade e, ao mesmo tempo, 

aproximar-se de certa comunidade a fim de tranqüilidade e segurança são, para 

Bauman, ideias dicotômicas, visto que, quando o indivíduo integra um grupo, o 

mesmo o questiona e lhe dá as condições: “Você quer liberdade? Abra mão de sua 

liberdade, ou pelo menos de boa parte dela. Você quer poder confiar? Não confie 

em ninguém de fora da comunidade. Você quer entendimento mútuo? Não fale com 

estranhos, nem fale línguas estrangeiras.” (BAUMAN, 2003, p. 10). Logo, é notório 

que a comunidade demanda homogeneidade, pois, para que haja o sentimento de 

estar sob um teto que protege da chuva pesada (Ibidem), é necessário emanar 

proximidade, semelhança, pois são estas sensações que denotam lealdade. 
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Mesmo que a comunidade demande homogeneidade, esta, no momento, não é 

garantida “naturalmente”, visto que os indivíduos não mais se constroem unicamente 

em um único grupo, como previa a noção de sujeito sociológico, segundo o qual o 

sujeito se formava “na relação com ‘outras pessoas importantes para ele’” (HALL, 

2006, p. 11), mas em distintos espaços, visto que, na pós modernidade, o indivíduo 

não se prende à cultura de seu grupo originário. Tal ação configura esnobismo, o 

que o afasta da elite cultural, visto que esta demanda “o máximo de tolerância e o 

mínimo de seletividade” (BAUMAN, 2013, p. 18), já que “o princípio do elitismo 

cultural é onívoro – está à vontade em qualquer ambiente cultural, sem considerar 

nenhum deles seu lar, muito menos o único lar” (Ibidem, 2013). Assim, vem à tona o 

sujeito pós moderno que não tem “uma identidade fixa, essencial ou permanente” 

(HALL, 2006, p. 12), mas uma identidade “formada e transformada continuamente 

em relação às formas pelas quais somos representados ou interpretados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam” (Ibidem, 2006). Este cenário 

implica, para a garantia de um entendimento comum no interior da comunidade, um 

acordo artificialmente produzido, onde os integrantes discutem as direções que 

serão tomadas, porém, tal discussão é branda, “pois todos estamos tentando tornar 

nosso estar juntos ainda melhor e mais agradável do que até aqui e, embora levados 

pela mesma vontade de melhorar nossa vida em comum, podemos discordar sobre 

como fazê-lo”. (BAUMAN, 2003, p. 8) 

Para haver discussão sobre as direções, é necessário haver comunidade, mas o 

que é necessário para existir comunidade? Algo pontuado de maneira vaga 

anteriormente: o afeto comum, responsável pela união. Quando os indivíduos, 

dentre as opções possibilitadas pelas condições materiais da sociedade, optam por 

uma figura emblemática a ser seguida e/ou adorada, estes o fazem movidos por um 

misto de subjetividade e objetividade (MAFFESOLI, 1998), o sentimento. Ele é que 

administra e direciona o dispêndio de energia dos indivíduos para com seus tipos 

ideais. 

É por nascer de um afeto que o acordo artificialmente produzido se faz 

necessário, pois “a comunidade emocional é instável, aberta, o que pode torná-la, 

sob muitos aspectos, anômica com relação à moral estabelecida” (Ibidem, p. 22), 

logo, é necessário existir uma lei do meio, a responsável por regulamentar e 
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estipular o que é característico ao grupo, que incite certo conformismo entre os 

membros, o que, num determinado momento, gerará os costumes da comunidade. 

O dispêndio de energia para localizar pares e, em seguida, tornar-se 

comunidade é tamanho que, assim que é inaugurada, a própria se depara com suas 

forças esvaídas, o que não a permite recriar-se constantemente para administrar e 

manter os membros em seu interior. Isso implica a necessidade de ritual, que, por 

ser repetitivo, garante segurança e reafirma “o sentimento que um dado grupo tem 

de si mesmo” (Ibidem, p. 25), e costumes, que são “o conjunto dos usos comuns que 

permitem a um conjunto social reconhecer-se como aquilo que é” (Ibidem, p. 31), 

para firmar-se socialmente e, consequentemente, difundir seu modus operandi 

àqueles que não estão em seu interior. 

Se a criação das comunidades é possível através da afetividade, deve-se 

destacar que esta se molda de acordo com as estruturas sociais, políticas, 

econômicas, culturais temporais. Para cada época “predomina um tipo de 

sensibilidade, um tipo de estilo destinado a especificar as relações que 

estabelecemos com os outros” (Ibidem, p. 101), logo, contemporaneamente, há de 

se pensar a sociabilidade através de redes e mídias sociais, como o Twitter1, porém, 

para tal, faz-se necessária a imersão no espaço que comporta tais redes e mídias: o 

ciberespaço. 

 

2.2  Imaterial e desterritorializado: O ciberespaço e a informação  

 Segundo Enríquez et. Al. (2017), o ciberespaço, enquanto conceito, começa a 

ser cunhado quando Wiener, em 1948, conceituou a cibernética, servindo esta para 

guiar a ideia de que “humanos podem interagir com as máquinas e que o sistema 

resultando fornece um ambiente alternativo de interação” (Enríquez et. Al, 2017, p. 

4). Tal ideia foi a responsável por alicerçar o conceito de ciberespaço que, no 

começo da década de 80, teve seu nome por Gibson, visto que este, em seu livro 

“Neuromancer”, utilizou o termo e, por conseguinte, o popularizou, fazendo com que 

o mesmo invadisse ambientes profissionais e acadêmicos. Porém, mesmo popular, o 

ciberespaço permaneceu uma incógnita, visto que havia “muitas e diferentes 

                                                                 
1
 www.twitter.com 



18 
 

definições do ciberespaço dependendo das preocupações e interesses dos atores 

ou autores” (Enríquez et. Al, 2017, p. 4). 

 Mesmo em meio às dificuldades para estabelecer uma definição ampla e 

geral (talvez, genérica) sobre o ciberespaço, Enríquez et. Al (2017) propõe que o 

mesmo seja visto como um espaço conseguinte à Internet, ou seja, gerado pela 

mesma e que seja “um espaço imaterial no qual se operam trocas 

desterritorializadas, entre os cidadãos de todas as nações, em uma velocidade 

instantânea que abole qualquer noção de distância” (Enríquez et. Al, 2017, p. 5), ou 

seja, um espaço que, embora não seja palpável, existe, abrange contradições, 

ativismo, política, etc., é de suma importância à contemporaneidade, bem como à 

globalização. Porém, para que as trocas desterritorializadas e imateriais de 

informações ocorram, não basta o ciberespaço, visto que este se dá na Internet, há 

também a necessidade de um elemento fundamental à existência desta última: a 

Web ou, em tradução livre, a rede.  

 A Web, segundo Oliveira, Maziero, Araújo (2018), foi criada em 1991 por Tim 

Berners-Lee na Suíça e foi definida como a linguagem responsável por ligar 

computadores de laboratórios e instituições de pesquisa a fim de facilitar a troca de 

documentos científicos. Um pouco adiante, a Web não mais era restrita, visto que 

incorporou a si o aspecto global com a chegada da World Wide Web2. Porém, sua 

evolução não se deu em dois passos, como aparenta ao dividí-la em “Web” e “World 

Wide Web”. As etapas, na verdade, foram três. 

  As três etapas que configuraram a Web iniciaram nos anos 90, onde localiza-

se a primeira fase, a “Web 1.0”, nos anos 2000, onde está a “Web 2.0”, e nos anos 

2000 novamente, porém, desta vez, em plena construção, visto que é a fase 

corrente da Web, a “Web 3.0”. Cada uma das fases é responsável por uma 

característica da rede que une as máquinas, sendo tais características: da Web 1.0, 

os sites estáticos, baixa interatividade entre usuários e uso, praticamente, exclusivo 

às universidades e laboratórios científicos; da Web 2.0, os blogs, chats e mídias 

sociais, onde o compartilhamento de informações e dados se fizeram presentes, 

principalmente, nas discussões sociais, econômicas e políticas; e, por fim, da Web 

3.0, contemporânea, engloba as características de suas antecessoras, está em 

construção e conta com a decifração de conteúdos por parte das máquinas sem que 

                                                                 
2
 Conhecida como “Rede de alcance mundial” no Brasil. 
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seja necessária intervenção humana, como ocorre “quando um documento, texto ou 

site é analisado por um software que faz a indexação significativa, identificando os 

termos principais para que tal informação seja recuperada de forma... confiável” 

(Oliveira, Maziero, Araújo, 2018, p. 64). Porém, esses não são os limites da Web 3.0. 

 Com base em dados fornecidos por Datateca (2018), Oliveira, Maziero, Araújo 

(2018), aprofundaram as características da Web 3.0. Aqui, a mesma não consiste, 

exclusivamente, em processos que agilizam e garantem confiabilidade às trocas, 

mas também em características valorosas a esta pesquisa, como a inteligência, 

sociabilidade, ubiquidade e distribuição. A inteligência; é a responsável por organizar 

conteúdos disponíveis na Internet de acordo com o perfil dos usuários; a 

sociabilidade, a mais valiosa dentre as opções, é a que garante a expansão de 

mídias e redes sociais e, por conseguinte um maior fluxo de trocas e construções 

entre internautas; a ubiquidade é a garantia de conexão através de inúmeros e 

distintos aparelhos, como computadores, celulares, tablets etc.; e, por fim, a 

distribuição, responsável por agrupar programas e informações para que os usuários 

da Internet possam realizar tarefas. 

 Se há uma Web que confere à Internet o acesso remoto e em distintos tipos 

de aparelhos, flexibilidade para utilizar diversas ferramentas para criar conteúdo, 

organização para maior identificação do usuário com o conteúdo e, por fim, a 

expansão de plataformas que permitem interação entre os internautas, é possível 

imaginar que, no ciberespaço, há redes e mídias sociais que garantem criação, 

identificação e agrupamento de usuários e, para concretizar a imaginação, é válido 

observar o Twitter e suas dinâmicas. 

2.3  Uma nova comunidade: O Twitter e os fã clubes virtuais 

 

O Twitter é popular por ser uma rede social que, através do serviço de 

microblogging, permite que seus usuários compartilhem ideias, notícias, 

acontecimentos pessoais e afins através de tweets, que são pequenos textos de 280 

caracteres, podendo conter imagens, GIFs ou links externos. Inaugurado no dia 15 

de junho de 2006, mobilizou cerca de 300 milhões de usuários ao longo do tempo 

(TWITTER, 2018). É válido pontuar que parte significativa destes é composta de 
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seguidores, indivíduos que, através de um botão, passam a acompanhar o conteúdo 

de outro usuário, como, por exemplo, mulheres que têm em comum a música Pop.  

Num movimento iniciado, aproximadamente, em 2008, cantoras de música Pop, 

conhecidas por “divas pop”, como Beyoncé, Lady Gaga, Rihanna e Katy Perry, 

adentraram o mundo dos tweets, sendo proprietárias de perfis no Twitter que contam 

com milhões de seguidores: Beyoncé com 15 milhões; Lady Gaga com 78,8 milhões; 

Rihanna com 91,8 milhões; Katy Perry com 108 milhões de seguidores. Tais 

números demonstram que, com base no menor e no maior, as cantoras mobilizam, 

aproximadamente, de 26% a 36% dos perfis existentes no Twitter, parcela 

considerável dos usuários da rede social. 

A forte presença de seguidores de divas pop no Twitter implicou na 

categorização de um novo tipo de perfil pertencente à rede (que não é exclusivo aos 

consumidores de música Pop): as fan accounts ou fã clubes (FC’s). Esta nova 

possibilidade surgiu no momento em que indivíduos, valendo-se de fotos, trechos de 

música, sobrenomes e outras referências a seus ídolos, construíram suas 

identidades visuais, definiram a temática de seus tweets e passaram a difundir 

informações, como os feitos na carreira e lançamento de novo material, sobre divas 

pop aos seus pares. Dois exemplos são o perfil @RihannaDaily, que conta com 632 

mil seguidores, e @Bey_Legion, que possui 60,3 mil seguidores. Eles são 

responsáveis pelo fluxo de notícias sobre, respectivamente, Rihanna e Beyoncé no 

Twitter, chegando a atingir, inclusive, àqueles que não os seguem, já que o Twitter 

proporciona a ferramenta “retweet”, que consiste em replicar o tweet de uma 

segunda conta para seus seguidores, aumentando, desta forma, as impressões e 

engajamentos do tweet original, que estão representados no número de 

visualizações e interações indicados pela plataforma. 

Por compreender a proporção que as fan accounts tomaram no Twitter e o 

potencial que as mesmas têm para criar conteúdo próprio, manter o anonimato de 

seus donos, já que utilizam fotos de seus ídolos como foto do próprio perfil ou icon3, 

e perseguir àqueles considerados como “haters”, ou seja, que não gostam de 

determinada personalidade e fazem questão de transparecer seu desafeto, o Twitter 

propôs uma “Política de contas de paródias, feed de notícias, comentários e fã-

clubes”. Essa política surge da incapacidade de ter uma equipe atenta e vigilante 

                                                                 
3
 Nome dado pelos usuários do Twitter à foto de perfil. 
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constantemente e ela tem por objetivo assegurar bem estar a todos os usuários da 

plataforma. Para isso, essa política destrincha o que é necessário existir em 

determinados perfis e, com isto, garante que, caso haja desvio, há a possibilidade de 

denúncia, sendo o item “Exigências para contas de paródias, feed de notícias, 

comentários e fã-clubes” responsável por delimitar as características da fan account, 

pois é ele quem diz que 

“...a bio[grafia] deve indicar claramente que o usuário não é afiliado 
ao assunto da conta

4
. A não filiação pode ser indicada pela 

incorporação, por exemplo, de palavras como... ‘paródia’, ‘falso/fake’, 
‘fã’ ou ‘comentário’. A não filiação e deve ser declarada de forma que 
possa ser entendida pelo público (TWITTER, 2018)”.  

Se o bem estar é garantido através de uma política da rede social, onde os 

próprios usuários se enquadram sem a necessidade de monitoramento a cada hora, 

o Twitter compreende que seu público é livre para o exercício de sua criatividade, o 

que se faz presente no tópico “Nossos princípios” da Política de fan accounts, que é 

onde a equipe da rede manifesta que seus usuários “...são totalmente responsáveis 

pelo conteúdo que publicam e geralmente estão na melhor posição para solucionar 

discussões entre eles mesmos” (TWITTER, 2018). Com tal liberdade concedida, é 

possível concluir que, além de comportar grande número de fãs, o Twitter oferece 

aos mesmos a possibilidade de escapar da posição de passividade, que, 

geralmente, é atrelada aos consumidores de cultura Pop (HALL, 2003, p. 255). Isso 

implica um sujeito que, além de consumir, interpreta, anseia e produz em cima de 

seu consumo. 

 

2.4  Da atividade: a fan account enquanto produtora de conteúdo 

  

Ao longo do tempo, os consumidores de cultura Pop ou cultura popular, que pode 

ter, dentre as possibilidades, a interpretação de “’popular’ porque as massas o 

escutam, compram, lêem, consomem e parecem apreciá-lo imensamente” (HALL, 

2003, p. 253), foram posicionados em situação de passividade, ou seja, quando se 

tratava de consumo, os mesmos eram tomados por indivíduos manipuláveis, pois 

não consumiam uma “autêntica cultura popular”, aquela que  se baseia na ideia de 

que “A cultura popular é todas essas coisas que ‘o povo’ faz ou fez” (Ibidem, p. 256) 
                                                                 
4
 Por se tratar de um indivíduo valendo-se da imagem de outro, o Twitter demanda que o detentor da conta 

paródia ou fan account indique que não é o indivíduo da foto do próprio perfil, sendo esse, por exemplo, seu 
ídolo. 
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e que “se aproxima de uma definição ‘antropológica’ do termo: a cultura, os valores, 

os costumes e mentalidades [folkways] do ‘povo’” (Ibid. 2003). Na realidade, esses 

indivíduos consumiam uma cultura popular produzida por indústrias culturais que 

podem “remodelar [...] aquilo que representam; e, pela repetição e seleção, impor 

[...] definições de nós mesmos de forma à ajustá-las [...] às descrições da cultura 

dominante” (Ibidem, p. 254-255), ou seja, uma cultura popular que pode direcionar 

seus consumidores à lógica capitalista e, consequentemente, a internalização desta.  

 A então passividade dos consumidores de cultura Pop é substituída por certa 

atividade quando é notável que a cultura comercial não é estritamente manipuladora, 

pois, em seu seio, há brechas para que o consumidor possa não só se desviar da 

tentativa de remodelar para enquadrar no pensamento hegemônico, mas produzir 

suas próprias apreensões e projetos, que podem divergir ou convergir com a 

proposta inicial das indústrias culturais5. O posicionamento contrário à atividade 

destes consumidores implica numa ideia de que “as pessoas que consomem e 

apreciam esses produtos devem [...] viver em um permanente estado de ‘falsa 

consciência’” (HALL, 2003, p. 253), o que não é verdade, já que, valendo-se das 

brechas, os indivíduos “não são uns tolos culturais [...] são capazes de reconhecer 

como as realidades [...] são reorganizadas, reconstruídas e remodeladas pela 

maneira como são representadas [...]” (Ibidem, p.254), o que fica nítido quando se 

observa a relação que os fã clubes virtuais estabelecem com os materiais, atos e 

discursos de seus ídolos. 

Como exposto por Deolindo (2014), a internet oferece muito aos movimentos 

sociais, pois nela “as audiências se envolvem em trocas informativas e dialógicas a 

respeito do lugar em que se vive e das coisas que ali se passam, visando à 

problematização e à busca da melhoria do que lhes é comum” (DEOLINDO, 2014, p. 

7). Neste cenário, é impossível enxergar as redes sociais e o flerte que as mesmas 

estabelecem com a cultura Pop como mera fonte de distração e reprodução, há de 

                                                                 
5
 Em Adorno (2009), a indústria cultural é a responsável por capturar a arte e a cultura e massificá-las 

produtivamente. Assim, as manifestações artísticas e culturais estariam cada vez mais vazias e dominadas pela 
lógica do sistema social. Neste contexto, Adorno tem uma visão trágica e afirma que “para o consumidor, não 
há nada mais a classificar que o esquematismo da produção já não tenha antecipadamente classificado” 
(ADORNO, 2009, p. 9). Tal assertiva fortalece a noção de que, num sistema onde o capital interpela as 
manifestações culturais e artísticas, não é possível que seus consumidores produzam e/ou compreendam, visto 
que a disputa pelo discurso e pela produção já foi vencida pelo sistema capitalista. 
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se reconhecer que “as redes sociais podem constituir um espaço de prática da 

cidadania” (DEOLINDO, 2014, p. 7), o que não é estranho a Castells (2013). 

Embora os movimentos sociais tenham grande expressividade nos centros 

urbanos, estes também encontram na internet um meio de continuidade de suas 

atividades. Isto se dá porque os movimentos, enquanto rede, agrupam outras redes, 

o que lhes confere o “luxo de não ter um centro identificável, mas ainda assim 

garantir as funções de coordenação, e também de deliberação, pelo 

interrelacionamento de múltiplos núcleos” (CASTELLS, 2013, p. 129), ou seja, para 

Castells, é possível dizer que, no atual cenário, os movimentos sociais coexistem em 

distintos espaços, como o ciberespaço e o espaço “concreto”. 

Embora Deolindo (2014) e Castells (2013) abordem a importância da internet 

para as redes sociais, estes o fazem num sentido semelhante, mas não igual ao 

proposto nesta pesquisa. Os autores estão, primeiramente, preocupados com o 

impacto que as trocas informativas e dialógicas têm sobre o espaço físico. Dessa 

forma, a preciosidade de ambos está em como a internet é uma ferramenta para a 

mobilização de indivíduos que, em conseguinte, se farão presentes nas ruas 

exigindo intervenções diretas e, de certa forma, imediatas que impactarão 

positivamente o viver nos espaços físicos. Nesta pesquisa, a importância da internet 

para o agir político, assim como para Deolindo (2014) e Castells (2013), é nítida, 

mas para um impacto em longo prazo, visto que ele se inicia pela construção de um 

saber cumulativo e coletivo que, futuramente, culminará em indivíduos e coletivos 

aptos a resolver problemas políticos e identitários que os permeiam. 

É possível apreender tweets dos fã clubes que caracterizam o Twitter como 

um espaço de discussões que pode levar, a distintos indivíduos e comunidades, 

informações úteis à prática da cidadania. Esse é o principal argumento deste 

trabalho: funcionando fora de espaços escolares, o Twitter constrói pontes para a 

aprendizagem, e esse aprendizado, indo ao encontro da incompletude do currículo 

formal e da necessidade de complementá-lo paralelamente, é um fenômeno de 

educação não formal, como iremos demonstrar. 
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III. COEXISTINDO E COMPLEMENTANDO: A EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 

 

3.1 Acerca da formalidade, informalidade e não-formalidade 

 

Associar a educação aos fã clubes de música Pop que recheiam o Twitter pode 

ser algo incomum, visto que, para a grande mídia e o senso comum, a educação é 

um produto de processos escolarizáveis que ocorrem em ambiente escolar (GOHN, 

2014), ou seja, no imaginário social, a educação só é possível se for formal. 

 A educação formal, corriqueira na vida dos indivíduos, é aquela que, além de 

ocorrer em ambiente escolar, tem por objetivo o ensino de conteúdos estipulados, 

sistematizados e normatizados. Além disso, ela é a responsável pela titulação e/ou 

certificação (GOHN, 2006), sendo estes resultados de sua institucionalização e, 

também, dois dos aspectos que lhe conferem legitimidade perante a sociedade. 

Portanto, a educação formal é “aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos 

previamente demarcados” (Ibidem, p. 28), ou seja, a que conta com um currículo 

normatizado e padronizado. 

A educação formal requer tempo, local específico, pessoal 
especializado, organização de vários tipos (inclusive a curricular), 
sistematização seqüencial das atividades, disciplinamento, 
regulamentos e leis, órgãos superiores etc. Ela tem caráter metódico 
e, usualmente, divide-se por idade/classe de conhecimento... Na 
educação formal espera-se, sobretudo que haja uma aprendizagem 
efetiva (que, infelizmente nem sempre ocorre), além da certificação e 
titulação que capacitam os indivíduos a seguir para graus mais 
avançados (GOHN, 2006, p. 30). 

 Um dos pilares da educação formal é o currículo igualmente formal. Esse é o 

responsável por elencar os conteúdos pertencentes às disciplinas e é produzido por 

indivíduos inseridos nas instituições educacionais. Sendo assim, é válido dizer que 

“a construção do currículo... é influenciada e determinada pelas características do 

contexto socioeconômico-cultural em que as instituições estão inseridas” (FELÍCIO, 

2011, p. 166), portanto, o currículo organiza e demarca os conteúdos e as práticas 

educativas a partir das condições materiais da sociedade, desta forma, não sendo 

neutro, mas fruto de interações sociais, institucionais e culturais. 

 Fruto das condições materiais e das relações entre os distintos contextos, 

como o social e político, o currículo formal dissemina “visão de mundo, concepção 
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de sociedade, de conhecimento, referencial para autonomia, cidadania, 

emancipação, relações interpessoais, entre outros” (Ibidem, p. 167) aos indivíduos. 

Tal disseminação se dá através de um currículo formal que carrega em si “diferentes 

ideias, princípios e concepções” (Ibidem, p. 167) daqueles envolvidos em sua 

formulação, logo, um currículo que favorece “a construção do conhecimento 

culturalmente selecionado, por uma política educacional, para ser trabalhado, 

sistematicamente, no processo de escolarização” (Ibidem, p. 167). 

 Por lidar com conteúdos selecionados, o currículo formal demonstra ser 

insuficiente para abarcar a pluralidade de visões, concepções, referenciais e afins. 

Se há insuficiência no currículo formal, há incompletude na educação formal, já que 

esta o tem como guia. Dessa forma, a complementação da formalidade se faz 

necessária e esta se dá através de ambientes informais e não formais, sendo válido 

pontuar que ambos não substituem ou invalidam os ambientes formais, mas, como 

dito, os complementam. 

 Complementando a educação formal, a educação informal não é 

sistematizada, é fruto da experiência dos envolvidos e ocorre no seio familiar, 

religioso ou na vizinhança. Portanto, ela é a responsável pela socialização dos 

indivíduos, logo, se dá espontaneamente e é a garantia de que esses internalizarão 

“hábitos, atitudes, comportamentos, modos de pensar e de se expressar no uso da 

linguagem” (GOHN, 2006, p. 29). 

Podemos demarcar seus campos de desenvolvimento: ...a informal 
como aquela que os indivíduos aprendem durante seu processo de 
socialização – na família, bairro, clube, amigos, etc., carregada de 
valores e culturas próprias, de pertencimento, e sentimentos 
herdados (GOHN, 2006, p. 28)... 

 A educação informal, dotada de espontaneidade, não é a única a 

complementar a educação formal. Há também a categoria da não formalidade onde 

a intencionalidade na construção do conhecimento se faz presente. Porém, antes de 

destrinchá-la, sua conceituação se faz necessária e esta se dará através de Libâneo 

(2010) e Gohn (2006). 

 Segundo Libâneo (2010), há dois tipos gerais de educação: a não-intencional 

e a intencional. A primeira delas é a educação que advém de influências, como dos 

valores e costumes, que moldam a personalidade, porém, de “modo disperso, 

difuso, com caráter informal” (LIBÂNEO, 2010, p. 87). Em suma, é a educação que 
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está atrelada à socialização, porém, essa é incongruente com o processo educativo, 

pois não é, minimamente, organizada. Dessa forma, os efeitos educativos não-

intencionais são colocados em xeque, não para negá-los, mas para demonstrar que 

a educação, para Libâneo (2010), não é somente “um processo decorrente da 

participação direta na vida social”. Portanto, se a construção se dá de maneira não-

intencional, é necessário compreender que se trata de formação de personalidade, 

modo de agir, falar etc. e não de um processo educativo, sendo este 

responsabilidade da educação intencional. 

Elas atuam efetivamente na formação da personalidade, porém, de 
modo disperso, difuso, com caráter informal, não se constituindo em 
atos conscientemente intencionais. Isso não significa, absolutamente, 
que sejam negados seus efeitos educativos, mesmo porque é muito 
em virtude desses fatores e influências não-intencionais que se dá o 
processo de socialização. Além do mais, eles estão presentes em 
qualquer lugar onde ocorram atos educativos intencionais. 

Entretanto, não podem confundir a educação não-intencional, 
informal, com a totalidade do processo educativo. O processo de 
socialização não se identifica com o processo educativo, 
especialmente quando este assume formais intencionais, 
sistemáticas. Não apreender esta diferença é cair no sociologismo 
que tende a ver a educação, exclusiva e unilateralmente, apenas 
como um processo decorrente da participação direta na vida social 
(LIBÂNEO, 2010, p. 87). 

 Quando se trata de educação intencional, Libâneo afirma que esta é fruto de 

uma sociedade desenvolvida, complexa e moderna que, cada vez mais, exige 

consciência e envolvimento críticos por parte dos indivíduos. Dessa forma, sendo 

necessários processos educacionais que intentem um espaço sociopolítico e 

metódico para que o conhecimento seja alcançado.  

Surge, pois, no desenvolvimento histórico da sociedade, a educação 
intencional como conseqüência da complexificação da vida social e 
cultural, da modernização das instituições, do progresso técnico 
científico, da necessidade de cada vez maior número de pessoas 
participarem das decisões que envolvem a coletividade. A sociedade 
moderna tem uma necessidade inelutável de processos educacionais 
intencionais, implicando objetivos sociopolíticos explícitos, conteúdos, 
métodos, lugares e condições específicas de educação, precisamente 
para possibilitar aos indivíduos a participação consciente, ativa, crítica 
na vida social global (LIBÂNEO, 2010, p. 87-88). 

 Se a educação não-intencional está ligada à socialização, ela abarca a 

educação informal, responsável pelos conhecimentos experienciais, não 

organizados ou intencionados. Se a educação intencional se associa à organização 

e intencionalidade, ela se dá nos espaços de educação formal, aquela fortemente 
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“estruturada, organizada, planejada intencionalmente, sistemática” (LIBÂNEO, 2010, 

p. 88), e nos espaços de educação não formal. 

 Para Libâneo (2010), a educação não formal se dá através da 

intencionalidade, porém, esta se volta às atividades menos estruturadas e 

sistematizadas, como as que ocorrem em espaços que abrigam movimentos sociais, 

trabalhos comunitários, meios de comunicação social etc. Portanto, a educação não 

formal, embora intencional como a formal, se difere desta por se dar, principalmente, 

em lugares não escolares e por contar com uma estrutura mais flexível. 

A educação não-formal, por sua vez, são aquelas atividades com 
caráter de intencionalidade, porém com baixo grau de estruturação e 
sistematização, implicando certamente relações pedagógicas, mas 
não formalizadas. Tal é o caso dos movimentos sociais organizados 
na cidade e no campo, os trabalhos comunitários, atividades de 
animação cultural, os meios de comunicação social, os equipamentos 
urbanos culturais e de lazer (museus, cinemas, praças, áreas de 
recreação) etc. Na escola são práticas não-formais as atividades 
extra-escolares que provêem conhecimentos complementares, em 
conexão com a educação formal (feiras, visitas etc) (LIBÂNEO, 2010, 
p. 89). 

 Para Gohn (2006), os distintos tipos de educação, o formal, informal e não 

formal, são parte de um processo construtivo do saber, logo, são igualmente 

valiosos e contínuos, desta forma, complementares uns aos outros. Assim, não há a 

exclusão de uma modalidade do processo educativo em detrimento aos outros. 

Logo, se, como visto, a educação formal abarca a certificação, sistematização, 

legislação etc. e a informal abarca os hábitos, atitudes, comportamentos, etc., o que 

é da alçada da educação formal em Gohn? A sociabilidade.  

 Por não ser majoritariamente institucionalizada e contar com processos 

escolarizáveis, a educação não formal é, por vezes, invisibilizada. Porém, essa faz 

parte de distintas dimensões da vida social e se manifesta na construção intencional, 

coletiva e comunitária do saber. Este, por sua vez, abarca aprendizagens políticas 

sobre direitos dos indivíduos, capacitação para o trabalho e para enfrentamentos de 

questões coletivas, sendo primordial pontuar que tais aprendizagens, embora 

minimamente organizadas, são flexíveis e estão sempre atentas às demandas do 

contexto em que os indivíduos estão envolvidos. Sendo assim, a educação não 

formal se constitui na construção do saber de maneira intencional, visando à 

coletividade, seu contexto e, por estar atenta aos direitos políticos, tem questões de 

gênero, étnico-raciais, geracionais etc. como temas principais. 
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A educação não-formal é uma área que o senso comum e a mídia 
usualmente não vêem e não tratam como educação porque não são 
processos escolarizáveis. A educação não-formal designa um 
processo com várias dimensões tais como: a aprendizagem política 
dos direitos dos indivíduos enquanto cidadãos; a capacitação dos 
indivíduos para o trabalho, por meio da aprendizagem de habilidades 
e/ou desenvolvimento de potencialidades; a aprendizagem e exercício 
de práticas que capacitam os indivíduos a se organizarem com 
objetivos comunitários, voltadas para a solução de problemas 
coletivos cotidianos; a aprendizagem de conteúdos que possibilitem 
aos indivíduos fazerem uma leitura do mundo do ponto de vista de 
compreensão do que se passa ao seu redor; a educação 
desenvolvida na mídia e pela mídia, em especial a eletrônica, etc. 
São processos de auto-aprendizagem e aprendizagem coletiva 
adquirida a partir da experiência em ações organizadas segundo os 
eixos temáticos: questões étnico-raciais, gênero, geracionais e de 
idade, etc (GOHN, 2009, p. 31). 

 Com sua atenção voltada às ações comunitárias e ao contexto em que os 

indivíduos que constituem a comunidade estão inseridos, a educação não formal 

ocorre em ambientes que não são os escolares, sendo possível encontrá-la em 

organizações e movimentos sociais e em locais que têm por objetivo a construção 

coletiva de conhecimento acerca de práticas identitárias, direitos humanos, 

cidadania, desmascaramento da realidade social e combate à marginalização e 

desigualdade social. Sendo assim, os objetivos gerais da educação não formal são a 

educação para a igualdade, emancipação, pelos direitos humanos, políticos, sociais, 

culturais etc., contra a discriminação e pelo exercício e manifestação da cultura e 

suas diferenças (GOHN, 2009). 

As práticas da educação não-formal se desenvolvem usualmente 
extramuros escolares, nas organizações sociais, nos movimentos, 
nos programas de formação sobre direitos humanos, cidadania, 
práticas identitárias, lutas contra desigualdades e exclusões sociais. 
Elas estão no centro das atividades das ONGs nos programas de 
inclusão social, especialmente no campo das Artes, Educação e 
Cultura... E as práticas não-formais desenvolvem-se também no 
exercício de participação, nas formas colegiadas e conselhos 
gestores institucionalizados de representantes da sociedade civil 
(GOHN, 2009, p. 31). 

 Se seus objetivos e ambientes, por vezes, sejam diferentes ou aplicados de 

outra maneira à educação formal, não é do feitio da educação não formal a 

substituição e corrosão da formalidade, mas a complementação da mesma, visto 

que esta se pauta num currículo que abrange conhecimentos selecionados e 

advindos da realidade de formuladores que, por vezes, não estão inseridos no 

contexto em que os submetidos ao currículo formal estão. Sendo assim, necessária 

uma educação extramuros voltada à flexibilidade para abarcar as demandas diárias 

das comunidades. 
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Para concluir este item é importante destacar que: a educação não-
formal não deve ser vista, em hipótese alguma como algum tipo de 
proposta contra ou alternativa à educação formal, escolar. Ela não 
deve ser definida pelo o que não é, mas sim pelo o que ela é – um 
espaço concreto de formação com a aprendizagem de saberes para a 
vida em coletivos. Esta formação envolve aprendizagens tanto de 
ordem subjetiva-relativa ao plano emocional e cognitivo das pessoas, 
como aprendizagem de habilidades corporais, técnicas, manuais etc., 
que os capacitam para o desenvolvimento de uma atividade de 
criação, resultando um produto como fruto do trabalho realizado 
(GOHN, 2009, p. 32-33). 

 

Em Libâneo (2010), é possível enxergar que, embora as três modalidades 

educacionais sejam necessárias, há certa proposição de distanciamento entre as 

modalidades intencionais e a não-intencional, sendo as intencionais mais valiosas 

ao processo educativo. Já em Gohn (2006), há certa equiparação entre as três 

modalidades, já que todas contam com educadores, espaços físicos e territoriais, 

modo de execução, finalidades e resultados. Além disso, há, em Gohn (2009), 

minúcia ao descrever como, onde e para que a educação não formal existe. Sendo 

assim, Libâneo será menos visado neste escrito e dará espaço às conceituações de 

Gohn, já que, por sua riqueza de detalhes, trará contribuições valorosas à pesquisa. 

 As contribuições de Gohn para a conceituação de educação não formal serão 

importantes, pois essas lidam com uma educação preocupada com a construção de 

um saber que garante a potencialização do engajamento político e identitário dos 

indivíduos dentro de uma comunidade, o que não é estranho a esta pesquisa, já que 

a mesma busca compreender como os fã clubes de cantoras Pop constroem as 

próprias apreensões sobre temas que envolvem a si e a seus ídolos e, em seguida, 

difundem e trocam informações. Dessa forma, a passividade e a manipulação 

atribuídas aos consumidores de música Pop são colocadas em xeque, visto a 

participação em processos de desvelamento das estruturas sociais, o que será visto 

a seguir. 
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IV. INTENCIONALIDADE, PRODUÇÃO E DIFUSÃO: O FÃ CLUBE 

ENQUANTO LÓCUS DE EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 

 

      4.1 Contextualizar para analisar 

 

Seja por grande carisma, personalidade, talento, às vezes, multitalento ou 

capacidade de arrastar multidões para frente da TV durante premiações, entrevistas 

ou, até mesmo, “quebrar a internet”6 com seus lançamentos, seja na música ou em 

outros projetos, performances e ações, Beyoncé e Rihanna, cantoras famosas por 

suas mesclas de R&B e Pop, são dois dos nomes mais citados nos últimos anos e 

também os mais associados a um dos termos mais almejados por um artista: lenda.  

 Natural dos Estados Unidos, especificamente, de Houston, Beyoncé Giselle 

Knowles-Carter, nascida no dia 4 de setembro de 1981, é dona de seis álbuns solo 

de estúdio que, junto a seus singles, totalizam 41 milhões de cópias vendidas7 

certificadas nos Estados Unidos 8  pela RIAA 9  e que garantiram 19 milhões de 

inscritos no canal da artista no YouTube, a 4ª posição dentre as cantoras com maior 

número de streamings no Spotify 10 , 61 milhões de curtidas no Facebook, 132 

milhões de seguidos no Instagram, 23 Grammy’s, 24 VMA’s, dentre eles o Vanguard 

Award (responsável por designar cantores de grande influência audiovisua), 6 top #1 

na Hot 100 da Billboard 11 , 6 top #1 na Hot 200 da Billboard 12 , grande 

reconhecimento por sua atuação no movimento feminista, negro e por sua aliança 

ao movimento LGBT, que lhe rendeu um GLAAD Vanguard Award. Além disso, 

registra-se a imersão no mundo da moda, pela qual recebeu o título de fashion icon 

pelo CFDA em 2016. Essas são algumas das conquistas que levaram Beyoncé de 

Houston à disputa de espaço com Whitney Houston e Céline Dion por sua grande 

voz e com Michael Jackson por sua desenvoltura na dança. 

                                                                 
6
 Expressão utilizada para quando algum lançamento ou acontecimento é extremamente comentado nas redes 

sociais. 
7
 Número referente à última atualização de vendas em solo norteamericano disponibilizada no site oficial da 

RIAA. 
8
 Mercado musical de maior relevância mundialmente. 

9
 Organização responsável por criar, manufaturar ou distribuir 85% das músicas legalmente gravadas nos 

Estados Unidos. 
10

 Número divulgado em 2018 pelo Spotify. 
11

 Parada musical que mede, semanalmente, as músicas mais vendidas do momento nos Estados Unidos. 
12

 Parada musical que mede, semanalmente, os álbuns mais vendidos do momento nos Estados Unidos. 
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 Natural de Barbados, especificamente, da paróquia de Saint Michael, Robyn 

Rihanna Fenty, nascida no dia 20 de fevereiro de 1988, é dona de oito álbuns solo 

de estúdio que, junto a seus singles, totalizam 147,5 milhões de cópias vendidas 

certificadas nos Estados Unidos pela RIAA que lhe garantiram 32 milhões de 

inscritos em seu canal no YouTube e a 1ª posição dentre as cantoras com maior 

número de streamings no Spotify. Ela foi a primeira a atingir um bilhão de streamings 

na plataforma, 9 Grammy’s, 7 VMA’s (dentre eles o Vanguard Award), 14 top #1 na 

Hot 100 da Billboard, 2 top #1 na Hot 200 da Billboard, grande reconhecimento por 

sua atuação nos movimentos feminista, negro e humanitários, sendo que neste ela 

recebeu o Peter J. Gomes Humanitarian Award por Harvard, anteriormente 

concedido a Martin Luther King Senior, e também o título de Dr.h.c. pela 

Universidade das Índias Ocidentais. Além disso, sua imersão na indústria da moda 

lhe rendeu o título de fashion icon pelo CFDA em 2014. Em seguida, lançou uma 

das maquiagens mais bem sucedidas da atualidade, a Fenty Beauty, e sua própria 

grife, FENTY, associada à LMVH, maior grupo de luxo que, também, é responsável 

pela Dior, Givenchy, Fendi e outras marcas, o que lhe concedeu sua posição dentre 

lendas como Madonna e Mariah Carey. 

 Em 2004, Beyoncé e Rihanna tiveram suas carreiras interligadas, sendo 

Beyoncé uma das primeiras a apostar que a barbadiana seria uma grande estrela 

após vê-la numa audição em busca de seu primeiro contrato com a Def Jam 

Recordings. Essa relação, em seguida, se estreitou, visto que ambas possuem 

relações íntimas com o rapper Jay Z que, àquela época, era namorado de Beyoncé, 

vice-presidente da Def Jam, gravadora que contratou Rihanna, e, posteriormente, 

amigo e padrinho musical desta. Esse cruzamento de carreiras, em 2005, colocou 

Beyoncé e Rihanna numa confusão que ambas sequer iniciaram. 

 Com suas primeiras músicas e aparições na mídia, Rihanna, por seu 

relacionamento íntimo com Jay-Z, foi apontada por grandes veículos como amante 

do mesmo, o que, ao longo do tempo, por ter ampla repercussão, tomou corpo e se 

tornou uma rusga entre a barbadiana e Beyoncé. A primeira passou a ser vista como 

“a nova Beyoncé” e, em certos momentos, como “a cópia de Beyoncé”. A segunda, 

já consolidada, pois, além de advir de um dos maiores grupos da indústria, Destiny’s 

Child, era dona de grandes sucessos solo, como Crazy In Love e Baby Boy, passou 

a ser vista como uma cantora insegura que, a qualquer momento, perderia sua 
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posição nas paradas de sucesso para uma novata. Porém, o ponto a ser 

considerado é que Rihanna e Beyoncé, mesmo em meio às acusações e rusgas 

difundidas por grandes veículos, sempre mantiveram uma relação respeitosa e 

nunca trocaram ofensas ou indiretas abertamente. 

 Quando Rihanna foi agredida por seu ex-namorado, Chris Brown, em 2009, 

Beyoncé, numa entrevista a Larry King13, disse que sempre estaria à disposição da 

mesma, pois ela fazia parte de sua família, traçando, publicamente, o tipo de relação 

que nutre com Rihanna, sendo que esta, além de declarar a estadunidense como 

uma de suas maiores inspirações, sempre a aclamou e intitulou como rainha, 

colocando-a não só numa posição de amiga, mas de ídolo14, o que, mais uma vez, 

definia a relação amistosa entre ambas. Tal relação, por vezes, foi ignorada por seus 

fãs que preferiram adotar à narrativa incentivada pelos grandes veículos midiáticos, 

segundo os quais as cantoras nutriam ódio entre si, o que gerou dois 

comportamentos que duram após 14 anos de estrada: o primeiro, em que os fãs 

comparam o engajamento político, a colocação nas paradas musicais, prêmios 

conquistados e o talento para canto, dançam e afins para dizer quem é a verdadeira 

“dona da indústria”; o segundo, onde os fãs compreendem que ambas podem 

coexistir na indústria e que devem ser celebradas, pois, além de mulheres, são 

negras numa indústria onde as cantoras de sucesso, majoritariamente, são loiras e 

brancas. Isso deu origem à brincadeira em que ambas são chamadas de R&B, 

iniciais das cantoras unidas a fim de demonstrar que ambas comandam a mescla de 

R&B (gênero musical) e Pop. 

 Seja para reafirmar o poder de suas cantoras preferidas ou para colocá-las 

enquanto inimigas, os fãs de cantoras Pop, neste caso, os de Rihanna e Beyoncé, 

utilizam, principalmente, o Twitter, já conhecido como um dos principais pontos de 

encontro virtuais das fan account/fã clubes15 (FC’a), para difundir conquistas e ações 

de seus ídolos na indústria da música, moda, beleza e/ou em movimentos sociais, 

sendo que tal difusão ocorre através de um número limitado de caracteres, como já 

dito.  

                                                                 
13

 Radialista e apresentador de televisão estadunidense. A entrevista mencionada foi ao ar no dia 24 de abril de 
2009 na CNN. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=3nxzojxYp20. 
14

 Numa transmissão ao vivo através do Facebook em 2012, Rihanna comentou sobre Beyoncé ao apresentador 
Andy Cohen. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JPUSm6MjbIg&t=3s. 
15

 Como explícito no tweet de @fentyrules: “eu sempre penso nisso. se eu nao tivesse conhecido a rihanna, eu 
seria outra pessoa nem no twitter eu estaria ate pq eu so criei um por causa dela” 
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 Se, entre os fãs de música Pop, há espaço para tentativas desvelamento da 

realidade social para, então, compreender e denunciar as injustiças sociais que se 

alastram e ressoam na indústria musical, é necessário aproximar-se dos fã clubes 

virtuais presentes no Twitter e buscar meios para apreender o fenômeno 

anteriormente citado, identificar suas características e tornar público o significado 

que os donos de cada FC dão, consciente ou inconscientemente, às suas ações. 

 No caso das duas artistas, como se pode observar, os fãs, dotados de 

intencionalidade, aproximam os FC’s, principalmente, aos debates de gênero e raça, 

não se restringindo somente ao debate quantitativo que se importa, puramente, com 

os números produzidos pelas cantoras. 

 

4.2 Do particular ao geral: A indução analítica como método 

 

Partindo de dois fã clubes virtuais para demonstrar que, em todos, há características 

que os tornam ambientes onde ocorre educação não formal, esta pesquisa se guiará 

pela indução analítica16 explanada por Deslauriers (2010) e, em si, incorporará os 

passos necessários à mesma ditados por Cressey (1953, apud. DESLAURIERS, 

2010)17. 

 O processo indutivo, por vezes, é tomado por base lógica, não chegando a 

ser taxado como um caminho técnico para realizar as pesquisas, como visto em Gil 

(2008) que dirá que a indução faz parte de métodos que “esclarecem acerca dos 

procedimentos lógicos que deverão ser seguidos no processo de investigação 

científica dos fatos da natureza e da sociedade” (GIL, 2008, p. 9). Porém, 

Deslauriers (2010) demonstra como a indução pode não só ser um caminho lógico a 

ser seguido, como, também, um caminho técnico. O autor ainda o aponta como um 

“tronco sobre o qual as outras abordagens germinarão” (DESLAURIERS, 2010, p. 

                                                                 
16

 Antes de optar pela indução analítica enquanto método, esta pesquisa passou pela análise de conteúdo e 
Sociologia compreensiva. Essas alternâncias entre os métodos apontam as dificuldades sofridas para encontrar 
o melhor método para o objeto de pesquisa, sendo válido pontuar que não há método correto ou não, mas o 
que melhor se adapta aos objetivos. 
17

  Sociólogo e criminologista estadunidense, Donald Rey Cressey nasceu no dia 27 de abril de 1919. Suas 
contribuições às Ciências Sociais mais famosas são o “Triângulo de Fraudes” e a definição dos passos 
necessários à indução analítica que, por vezes, foi tomada por base lógica, não método, já que carecia de 
definições “rígidas” acerca de sua aplicação e desenvolvimento. 
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337). O ponto que transforma o processo indutivo num caminho técnico é aquele em 

que o mesmo assume as características da indução analítica. 

 Antes de compreender o que é a indução analítica, é necessário ter em mente 

ela é um dos primeiros métodos da Sociologia e que seu surgimento foi paralelo ao 

crescimento da Escola de Chicago, já que os autores da mesma valiam-se dos 

relatos de vida e estudos de caso, metodologias que tiveram alguns passos 

incorporados à indução analítica (DESLAURIERS, 2010). A metodologia também é 

apontada como alicerce para outras abordagens metodológicas, desta forma, “não 

será surpreendente detectar nos outros métodos de pesquisa qualitativa os traços 

de sua influência” (DESLAURIERS, 2010, p. 37), o que ocorre por sua característica 

básica: a de ir do particular ao geral. 

 A indução analítica é um método não experimental que, através de casos 

particulares e análises exaustivas dos mesmos, capta as características de 

fenômenos encontrados no caso e, também, formula explicações gerais sobre o 

mesmo, sendo assim, é “um procedimento lógico, que consiste em partir do concreto 

para chegar ao abstrato, delimitando as características essenciais de um fenômeno” 

(DESLAURIERS, 2010, p. 339). 

 A análise exaustiva de casos que confere à indução o caráter técnico deve 

seguir alguns passos, sendo estes traçados por Cressey (1953, apud. 

DESLAURIERS, 2010). 1. A definição do fenômeno a ser explicado; 2. A formulação 

de uma hipótese provisória que explique o fenômeno; 3. A confrontação dos casos 

estudados à hipótese para que a validade da mesma seja testada; 4. Reformular a 

hipótese, caso não se aplique ao caso, ou a revisão do fenômeno; 5. Momento que 

ocorre após a análise de um pequeno número de casos, onde há a formulação de 

uma certeza provável. Caso esta não seja possível por conta da existência de um 

caso negativo, há a invalidação da explicação, o que implica num novo passo; 6. O 

momento onde, ao se deparar com um caso negativo, o pesquisador retorna às 

análises de casos para reformular a hipótese e redefinir o fenômeno até que a 

generalização seja possível; 7. Por fim, é para que casos distintos dos analisados 

integrem a pesquisa para ser explicado da mesma forma com que os casos 

anteriores foram, garantindo aplicabilidade e veracidade à explicação final. 

 Visando adentrar os fã clubes virtuais para, através de seus tweets, perceber 

a presença da educação não formal, esta pesquisa seguirá os passos de Cressey 
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(1953, apud. DESLAURIERS, 2010), da seguinte forma: 1. inicialmente, o fenômeno 

a ser estudado será estipulado, sendo este os fã clubes virtuais enquanto lócus de 

educação não formal; 2. em seguida, desenvolveremos a hipótese a ser testada, 

qual seja, que os FC’s são lócus de educação não formal, pois, intencionalmente, 

organizam informações e repassam para seus pares com um dos intuitos de 

desvelar as estruturas e perceber as injustiças sociais perpetuadas por ela; 3. os 

passos seguintes serão as análises de casos, sendo estes advindos de tweets feitos 

por fã clubes virtuais de Beyoncé e Rihanna em relação a eventos que ocorreram 

nas carreiras das cantoras, como a derrota de ambas no Grammy Awards de 2017, 

onde eram favoritas, e as polêmicas envolvendo o nome de ambas ao Super Bowl; 

4. com as análises feitas e a hipótese testada, fã clubes de Anitta serão testados sob 

as mesmas circunstâncias que os de Beyoncé e Rihanna para, então, ser possível 

afirmar que as explicações destes últimos se aplicam aos primeiros e, desta forma, 

garantir uma explicação válida e aplicável a distintos casos. 

  Se o intuito desta pesquisa é demonstrar um fenômeno que ocorre no 

interior dos fã clubes virtuais de cantores Pop e explicá-lo, o ponto da mesma não é 

colocar em xeque se os posicionamentos e discursos de Rihanna e Beyoncé são 

suficientes ou efetivos para uma reestruturação social, mas compreender como, 

através do afeto e organização, seus fãs produzem seus próprios conteúdos que 

têm como (uma das) finalidade demarcar quem e como são Beyoncé e Rihanna na 

indústria musical para, então, desvelar atitudes das mesmas ou direcionadas às 

mesmas e, desta forma, construir saberes acerca das injustiças fundadas, 

principalmente, em gênero e raça. 

 

4.3 A análise de caso  

 

A fim de explicitar a educação não formal existente nos fã clubes virtuais, esta 

pesquisa selecionará casos envolvendo as cantoras Beyoncé e Rihanna e, em 

seguida, coletará as reações via tweet de seus fãs para, então, analisá-las a fim de  

perceber o processo que não substitui a educação formal ou a contradiz, mas a 

complementa. Para que tal coleta seja feita de maneira justa, alguns parâmetros 
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serão estabelecidos: 1. A coleta de tweets18 se dará através da ferramenta de busca 

do Twitter através de palavras-chave, como, por exemplo, “Beyoncé + Grammy”, 

“Beyoncé + Super Bowl”, “Rihanna + Grammy”, “Rihanna + Super Bowl”; 2. Os 

tweets coletados serão os produzidos a partir de janeiro de 2016, ano em que 

Beyoncé e Rihanna lançaram seus últimos álbuns solo de estúdio; 3. Os tweets 

coletados devem ser feitos por fan accounts das cantoras envolvidas; 4. Os tweets 

de fan accounts de outras cantoras, senão as dos casos, servirão para demonstrar 

que a hipótese se faz presente em outros fã clubes, sendo esta uma das exigências 

do método.   

O primeiro destes casos será um caso envolvendo o intervalo do Super Bowl, 

principal liga de futebol americano dos Estados Unidos, onde Beyoncé, em 2016, 

cantou uma de suas músicas mais controversas, Formation, e Rihanna, em 2018 e 

2019, recusou-se a cantar em forma de protesto. 

 

4.3.1 SUPER BOWL E NEGRITUDE 

 

Após uma grande performance no intervalo do Super Bowl de 2013, Beyoncé 

retornou ao Super Dome em 2016, estádio onde o evento ocorre, como convidada 

da banda Coldplay, porém, com uma pequena diferença: em 2013, a cantora 

preocupou-se em expor seus hits, voz e habilidades de dança19; em 2016, usou os 

três atributos para denunciar a violência policial contra a população negra 

norteamericana, o que teve grande repercussão na internet, televisão e, também, 

entre os policiais, já que os mesmos se negaram a fazer a segurança da cantora20, 

algo semelhante ao que ocorreu à Rihanna em 2018 e continua a acontecer. 

                                                                 
18

 Os tweets serão coletados em distintas datas, visto que, ao longo do tempo, as discussões ressurgem. 
19

 Como é possível ver na criticada publicada pelo jornal “NY Times”. Disponível em: 
https://www.nytimes.com/2013/02/04/sports/football/beyonce-brings-intensity-to-halftime-show-and-
silences-doubters.html. Ou neste vídeo com a performance completa e legendada por um de seus fãs. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CTn4e7g8HMM. 
20

 É possível ver detalhes sobre o acontecimento numa reportagem publicada no site da “Revista Veja”. 
Disponível em: https://veja.abril.com.br/entretenimento/policiais-de-miami-pedem-boicote-ao-show-de-
beyonce/. 
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 Em 2018, Rihanna protagonizou uma série de rumores ao lado da 

organização do Super Bowl21. Estes diziam que a cantora disse não ao pedido de 

participação no show de intervalo como apoio ao jogador Kaepernick que, em 2016, 

negou-se a ficar de pé durante o hino nacional dos Estados Unidos em protesto à 

brutalidade contra a população negra. Em 2019, após meses de pequenas 

manifestações de boicote ao principal evento de futebol norteamericano e inúmeros 

xingamentos por parte do público, Rihanna, abertamente, comentou sobre o ocorrido 

e disse à revista Vogue que não poderia se vender à organização do Super Bowl, 

pois ela e seu povo, em referência ao povo negro, não seriam os beneficiados caso 

ela se apresentasse no intervalo do evento, reacendendo o debate por parte de seus 

fãs e daqueles que pouco apoiam o posicionamento da cantora22. 

 

4.3.1.1 BeyHive23 vs. Super Bowl 

 

 Em reação ao ato de Beyoncé no intervalo do Super Bowl de 2016, os fãs da 

mesma, através de seus fã clubes no Twitter, sistematizaram e difundiram 

informações sobre o protesto da cantora a fim de conscientizar seus pares não só 

sobre a grande performance da cantora, mas, também, sobre a relevância da 

mesma em termos políticos e sociais. 

 O perfil @BeyGaybriel, totalmente estilizado com imagens e referências à 

Beyoncé, em fevereiro deste ano, fez questão de lembrar que, há três anos, 

Beyoncé compareceu ao Super Bowl e entregou a primeira performance de 

Formation, carro chefe do álbum Lemonade. Nesta, a cantora, como informado por 

@BeyGaybriel, foi assistida por 100 milhões de pessoas e teve uma performance 

controversa, pois a música utilizada abordava, especificamente, o racismo 

norteamericano. 

 

                                                                 
21

 No site do jornal “O Globo”, há uma reportagem sobre os rumores envolvendo Rihanna, Kaepernick e a 
organização do Super Bowl. Disponível em: https://oglobo.globo.com/cultura/rihanna-recusou-show-no-super-
bowl-em-apoio-colin-kaepernick-diz-revista-23168216. 
22

 No site do jornal “Extra”, a declaração da cantora à Vogue foi reportada. Disponível em: 
https://extra.globo.com/tv-e-lazer/rihanna-confirma-que-recusou-show-no-super-bowl-em-apoio-colin-
kaepernick-rv1-1-24006979.html. 
23

 Nome dado ao conjunto de fãs de Beyoncé. 
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FIGURA 1 - BEYONCÉ E O ESTOPIM DA CONTROVÉRSIA 

 

FONTE: REPRODUÇÃO, @BEYGAYBRIEL, 2019. 

 

 Para reforçar a mensagem de “Formation”, @BeyGaybriel alega que Beyoncé 

levou referências à brutalidade policial  em relação aos negros e, também, evocou 

ícones da cultura negra, como Michael Jackson e Malcolm X, e incorporou o 

movimento Black Lives Matter, responsável por denunciar a violência contra a 

população negra nos Estados Unidos. 

 A ação de @BeyGaybriel, além de, intencionalmente, reforçar um grande feito 

por Beyoncé, a cantora de quem é fã, reforça o tratamento desigual da Polícia em 

relação à população negra, além de abrir margem para que os atingidos por seus 

tweets busquem informações sobre Malcolm X, grande nome do movimento negro 

dos Estados Unidos que, em 1965, foi assassinado, e, também, sobre o movimento 

Black Lives Matter24 que, além de tomar as ruas estadunidense, tomou parcela do 

Twitter, desta forma, não sendo estranho aos usuários da rede social. 

 

                                                                 
24

 Movimento estadunidense que protesta contra a violência policial contra os corpos negros. 
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FIGURA 2 - BEYONCÉ E OS SÍMBOLOS DO MOVIMENTO NEGRO ESTADUNIDENSE 

 

FONTE: REPRODUÇÃO, @BEYGAYBRIEL, 2019. 

 

 O responsável pelo user @beyoncesir, também com referências explícitas à 

Beyoncé, acrescentou informações ao caso sobre os símbolos trazidos por Beyoncé 

ao intervalo do Super Bowl. Segundo a fan account, a cantora, através das roupas 

de suas dançarinas, trouxe os Panteras Negras 25  para o evento, o que foi 

considerado por @beyoncesir como uma afronta ao conservadorismo 

norteamericano, já que os Panteras Negras são conhecidos por seus 

posicionamentos e ações incisivos e revolucionários contra as estruturas racistas da 

sociedade estadunidense.  

 

                                                                 
25

 Organização revolucionária que tomaram as ruas estadunidenses a fim de denunciar e combates as medidas 
racistas do Estado. Para tal, alinhava raça, classe e gênero, sendo Angela Davis uma das principais expoentes do 
partido. 



40 
 

FIGURA 3 - REFERÊNCIAS DO MOVIMENTO NEGRO LEVADAS AO LEVI'S STADIUM 

 

FONTE: REPRODUÇÃO, @BEYONCESIR, 2018. 1 

 

 A referência apontada por @beyoncesir, um perfil dedicado à Beyoncé, não 
foi notada somente por ele. O usuário @Tots_fracs, que, embora tenha um perfil 
pessoal no Twitter, valeu-se da imagem de Beyoncé para construir sua estética na 
rede, usou a mensagem transmitida pela cantora em sua performance para 
agradecê-la por informá-lo sobre os Panteras Negras. Não contente em só 
agradecer, ainda difundiu que o grupo não foi formado por baderneiros ou 
terroristas, mas por rebeldes revolucionários, alargando a brecha dada por 
@beyoncesir, pois, se este levou os Panteras Negras aos visualizadores de seus 
tweets, o primeiro, @Tots_fracs, difundiu que o movimento não é o que é 
aprendido26, ou seja, um punhado de gente sem objetivo vandalizando as ruas, mas 
sujeitos comprometidos com a reestruturação social. 

                                                                 
26

 Possível referência à maneira com que o currículo formal aborda o tema. 
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FIGURA 4 - A RELEVÂNCIA DOS SÍMBOLOS 

 

FONTE: REPRODUÇÃO, @TOTS_FRACS, 2019. 

 

 Se a performance de “Formation” permitiu tamanha discussão por parte dos 
fãs através de 240 caracteres, @beyoncesir foi além e utilizou o momento para 
aprofundar-se não só no espetáculo de Beyoncé no Levi’s Stadium 27 , mas no 
significado da canção escolhida para denunciar a violência policial. Aqui, o fã clube 
inicia sua thread28 apontando as referências que Beyoncé fez ao Michael Jackson e 
aos Pantera Negras e, em seguida, destrincha “Formation” para que outros fã clubes 
percebam a relevância de levar a canção a um dos eventos de maior audiência nos 
Estados Unidos. 

 O primeiro apontamento em relação ao carro chefe do Lemonade por parte de 
@beyoncesir é sobre a presença de Blue Ivy, filha de Beyoncé, no videoclipe de 
“Formation”, pois, segundo o fã clube, a mesma serviu para afirmar ao grande 
público que o cabelo crespo da criança não era um problema, já que, há pouco, uma 
petição circulava na internet pedindo para que a cantora “arrumasse” o cabelo de 
sua filha29. O segundo ponto levantado é em relação ao lugar onde o videoclipe foi 
gravado, Nova Orleans, cidade do Sul dos Estados Unidos, que, como explanado 
por @beyoncesir, foi a região que deu origem ao Ku Klux Klan, grupo de supremacia 

                                                                 
27

 Estádio onde ocorreu a 50ª edição do Super Bowl. 
28

 Nome dado ao encadeamento de tweets. 
29

 A petição virou notícia e o site “Ego” foi um dos veículos a comentar. Disponível em: 
http://ego.globo.com/famosos/noticia/2014/06/peticao-pede-para-beyonce-pentear-cabelo-da-filha.html. 
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branca que exterminava o povo negro, e a última a livrar-se do sistema 
escravocrata. Ainda falando sobre Nova Orleans, @beyoncesir pontuou sobre como 
a cidade, conhecida por sua população majoritariamente negra, foi abandonada 
após a passagem do furacão Katrina, trazendo o racismo ambiental à tona. Este 
tweet que, resumidamente, aborda o descaso com a população negra após um 
desastre natural foi ilustrado com uma imagem animada de Beyoncé sentada numa 
viatura policial submersa pelas águas que inundaram Nova Orleans após a 
passagem do furacão, mais uma vez, desvelando os símbolos presentes em 
“Formation”. Em seguida, @beyoncesir retornou ao Super Bowl, mas ainda com 
base na canção apresentada, para levar a seus leitores que Rudy Giuliani, à época, 
prefeito de Nova Iorque, foi à TV dizer que Beyoncé atacou policiais com sua 
performance e, ainda no mesmo pronunciamento, sugeriu que a cantora, junto à 
Pepsi, marca atrelada à Beyoncé e ao Super Bowl, fossem boicotadas: desta forma, 
@beyoncesir demonstrou como é a reação aos que escolhem protestar.  

 

FIGURA 5 - A CANÇÃO APRESENTADA NO SUPER BOWL E SUA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 

 

FONTE: REPRODUÇÃO, @BEYONCESIR, 2018. 

 

Por fim, o fã clube retornou à canção e expôs que, no clipe desta, há trechos 
com a frase “Stop shooting us” que, por @beyoncesir, foi traduzida como “Parem de 
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atirar em nós!”, sendo apontada por ele como frase crucial do movimento “Black 
Lives Matter”. O tweet em questão foi ilustrado com um trecho do videoclipe de 
Formation, onde uma criança negra se posiciona diante de inúmeros policiais e 
estes se rendem a ela. 

 

FIGURA 6 - O BOICOTE EM RESPOSTA ÀS DENÚNCIAS 

 

FONTE: REPRODUÇÃO, @BEYONCESIR, 2018. 
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 A análise permite perceber que a organização de @beyoncesir não só 
enalteceu Beyoncé, mas difundiu informações sobre a construção do que é belo, já 
que o cabelo crespo de Blue Ivy foi pontuado, a escravização e extermínio dos 
corpos negros, assim como o descaso com os mesmos, e, também, a rechaça aos 
que optam por questionar as estruturas racistas, como o boicote à Beyoncé. Porém, 
a saga com a performance da cantora não teve seu fim em 2016, já que a mesma 
voltou aos holofotes este ano. 

 A National Football League, responsável pelo Super Bowl, disponibilizou uma 
lista de cantores que passaram pelo intervalo com suas performances, deixando 
Beyoncé de fora, sendo que a cantora, por duas vezes deixou seu nome cravado na 
história do evento com grandes performances, uma em 2013 e outra em 2016, 
sendo esta a mais polêmica. Tal ausência não demorou a ser percebido pelos fãs. 
Através do Twitter, o fã clube @beyhivecombr denunciou aos seus seguidores que 
Beyoncé não figurava na lista disponibilizada pela NFL30, o que foi suficiente para 
que o perfil fosse atrás de informações sobre o caso. Com a busca, @beyhivecombr 
trouxe à tona que, além da performance controversa de Formation, Beyoncé teria se 
aliado ao Kaepernick, jogador que, durante o hino dos Estados Unidos, ajoelhou-se 
para protestar contra a violência policial contra a população negra. O acontecimento 
foi dado pelo fã clube como um problema da NFL e não de Beyoncé, dando a 
entender que, com sua atitude, a organização teria cravado seu nome junto ao 
boicote racista contra o jogador e a cantora. 

 No que tange os fã clubes de Beyoncé, é possível perceber que, através de 
uma performance, estes foram capazes de disseminar conteúdos sobre símbolos de 
movimentos sociais, racismo estrutural e, até mesmo, ambiental, o que ressalta a 
existência da educação não formal, já que, intencionalmente, informações foram 
agrupadas, organizadas e repassadas a fim de falar sobre justiça social, liberdade, 
discriminação e igualdade de maneira complementar ao conteúdo do currículo 
escolar (GOHN, 2009), onde encontra-se a educação formal. 

 

4.3.1.2 RihannaNavy31 vs. Super Bowl 

 

Assim que os rumores envolvendo Kaepernick, jogador de futebol americano, 
Rihanna e o Super Bowl, seus fãs logo se manifestaram através de seus perfis no 
Twitter para explicar o acontecimento e, juntos, construir noções e conhecimentos, o 
que fica explícito nos tweets feitos por @curiosidadesrih, um perfil construído, da 
estética ao conteúdo, com nítidas referências à Rihanna. 

 Para explicar o caso, @curiosidadesrih produziu uma thread em seu perfil. 
Esta, inicialmente, trouxe a notícia à público ao afirmar que Rihanna havia recusado 
se apresentar no intervalo do Super Bowl de 2019 em apoio a Kaepernick, jogador 
do “Francisco 49ers”, que foi expulso após protestar contra a violência policial  em 
relação à população negra estadunidense, o que não foi suficiente para o fã clube, já 

                                                                 
30

 O portal “Popline”, popular entre consumidores de música Pop, comentou o ocorrido. Disponível em: 
https://portalpopline.com.br/banida-nfl-exclui-beyonce-de-lista-de-shows-do-super-bowl-em-comunicado-
imprensa/. 
31

 Nome dado ao conjunto de fãs de Rihanna. 
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que este continuou a produzir conteúdo sobre o caso. Para isto, evocou Beyoncé e 
Lady Gaga que haviam sido dois dos últimos grandes nomes no evento. 

 

FIGURA 7 - A RETALIAÇÃO COMO RESPOSTA 

 

FONTE: REPRODUÇÃO, @CURIOSIDADESRIH, 2018. 

  

 O fã clube @curiosidadesrih apontou que, antes de Rihanna negar o intervalo 
do Super Bowl, Beyoncé e Lady Gaga já tinham se apresentado no evento, porém, 
que ambas haviam rompido com a apresentação para mero entretenimento e teriam 
ido além, já que, segundo o fã clube, Beyoncé havia denunciado a violência policial 
contra os negros ao palco e Lady Gaga havia alertado sobre a polarização política, o 
que, para o fã clube, difere do que foi feito por Rihanna, já que esta foi convidada 
após censura instituída pela NFL, onde os jogadores só poderiam manifestar-se 
longe dos olhos do público. Isso fez com que a cantora precisasse ser, assim como 
a organização do Super Bowl, um pouco mais drástica e optasse não por uma 
performance controversa, mas por total ausência e boicote. Porém, as produções 
acerca do caso não encerraram em @curiohsidadesrih. 
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FIGURA 8 - A AUSÊNCIA COMO PROTESTO 

 

FONTE: REPRODUÇÃO, @CURIOSIDADESRIH, 2018. 

 

 Em fevereiro deste ano, o fã clube @falsofenty 32  juntou-se ao perfil 
@navyslovato33, ambos com referências explícitas à Rihanna, para explicar o ato da 
cantora em relação ao Super Bowl, sendo o primeiro deles, @falsofenty, o 
responsável por iniciar a discussão. 

 Com fotos de Michael Jackson, à esquerda, e Rihanna, à direita, @falsofenty 
afirmou que de um lado, fazendo referência ao Jackson, estava o artista responsável 
por dar relevância ao Super Bowl, já que o cantor é conhecido por ser pioneiro no 
formato de apresentação do evento, e que, ao lado do primeiro, estava a artista 
responsável por acabar com a relevância do Super Bowl ao dizer “não” ao mesmo, o 
que foi questionado por um perfil, o @Livros_Ta, que perguntou o porquê a cantora 
havia cometido tal feito. Em resposta, @navyslovato disse que, após Kaepernick 
protestar contra o racismo e brutalidade policial, parte dos estadunidenses se 
revoltou e ocasionou a expulsão do jogador e, por conta disto, Rihanna havia se 

                                                                 
32

 Fenty é o sobrenome de Rihanna. 
33

 Embora leve o sobrenome de Demi Lovato, “Navy” é o nome dado por Rihanna ao seu grupo de fãs, a 
“Rihanna Navy”. 



47 
 

posicionado ao lado do cantor e recusado se apresentar, o que ocasionou queda de 
popularidade do evento, o que é similar a um tweet feito por @rihannanobr em 
dezembro de 2018. 

 

FIGURA 9 - A CONSTRUÇÃO NA INTERAÇÃO 

 

FONTE: REPRODUÇÃO, @FALSOFENTY; @LIVROS_TA; @NAVYSLOVATO, 2019.  

 

 Para mensurar o impacto e importância do que Rihanna havia feito após 
apoiar Kaepernick, @rihannanobr disse que, após a recusa da cantora, outros 
artistas, como Adele e P!nk, haviam se recusado a participar do evento enquanto 
convidados da banda Maroon 5 em 2019, porém, tal tweet não mensura somente o 
impacto de Rihanna, mas informa os seguidores que Atlanta, lugar onde ocorreu a 
53ª edição do Super Bowl, é grande cenário da música negra estadunidense, sendo 
tal tweet ilustrado por uma imagem animada de Rihanna e uma nítida expressão de 
deboche. 



48 
 

FIGURA 10 - A AUSÊNCIA, SEU IMPACTO E SIGNIFICADO 

 

FONTE: REPRODUÇÃO, @RIHANNANOBR, 2018.  

 

 No caso que envolve Rihanna e o Super Bowl, os fãs da cantora, em todos os 
momentos, disseminaram a recorrência da violência policial contra a população 
negra, as punições dirigidas aos que lutam por equidade e reparação histórica e a 
importância de posicionar-se contra medidas autoritárias e racistas, não sendo estes 
os únicos pontos importantes das produções dos fã clubes da cantora, já que há um 
nítido trabalho coletivo ocorrendo entre estes, o que é nítido nas conexões possíveis 
entre os conteúdos disseminados através dos tweets e, também, na narrativa 
semelhante. 

 

4.3.2 GRAMMY E OS CORPOS NEGROS 

 

 Em 2016, Beyoncé e Rihanna colhiam os frutos de trabalhos aclamados pelo 

público geral e crítica especializada, respectivamente, “Lemonade” e “ANTI”. Ambos 

foram, à época, apontados como dois dos álbuns que figurariam as listas de 

melhores da década ao fim da mesma, o que aumentou a expectativa de seus fãs 

para o Grammy34 e esta não foi em vão, já que, na 59ª edição da premiação, as 

                                                                 
34

 Premiação onde a crítica especializada vota os melhores álbuns, clipes e singles do ano. 
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cantoras foram lembradas e tiveram, respectivamente, 9 e 8 indicações com seus 

álbuns, músicas, parcerias com outros artistas e audiovisual. 

 Com as boas avaliações por parte da crítica especializada e pelo grande 

número de indicações ao Grammy, fãs de Beyoncé e Rihanna estavam prontos para 

comemorar os inúmeros gramofones que as cantoras, possivelmente, levariam para 

casa, porém, algumas questões impossibilitaram a comemoração. O álbum de 

Beyoncé, “Lemonade, embora seja um dos mais bem avaliados da história, não 

garantiu troféus à cantora nas categorias mais valorizadas da premiação, embora 

seus competidores tivessem materiais menos aclamados que ela; já o álbum de 

Rihanna, “ANTI”, sequer levou gramofones de ouro para casa, o que conferiu o 

status de uma das maiores “derrotas” da história, já que, dentre as 8 indicações, a 

cantora falhou em conseguir, pelo menos, uma vitória perante seus concorrentes, 

embora tivesse um dos trabalhos mais aclamados de 2016 e, também, um dos mais 

aclamados de sua carreira, já que foi apontado como o momento em que Rihanna 

despiu-se das fórmulas rápidas e redirecionou sua carreira, desta forma, trabalhando 

elementos pouco explorados em seus trabalhos anteriores e/ou no de seus 

concorrentes. 

 Com as derrotas de dois dos álbuns mais aclamados dos anos 10 na 59ª 

edição do Grammy, os fãs de Beyoncé e Rihanna passaram a reforçar críticas que já 

faziam anteriormente à premiação. Nestas, os admiradores das cantoras apontaram 

boicotes às mesmas e estes teriam raízes no racismo, já que Beyoncé e Rihanna, 

assim como outros cantores negros, só conseguiam destaque em categorias 

voltadas aos gêneros atrelados à negritude, como o Rap e o R&B, o que as afastava 

das categorias de destaque, como a de álbum e canção do ano, sendo estas, 

segundo os fãs, reservadas aos artistas brancos e estadunidenses. 

 

4.3.2.1 Acerca do corpo negro e imigrante 

 

 Quando as manifestações sobre o boicote, por parte da academia do 

Grammy, à Beyoncé e Rihanna surgiram, uma onda questionando a existência do 

episódio fundado no racismo também se fez valer. Nela, os ataques eram 

direcionados à Beyoncé, já que esta, além de ter o álbum mais aclamado, conta com 

23 gramofones em sua carreira, o que foi apontado por uma fan account da cantora 
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Camila Cabello, o @gottaccabeyo. Este invalidou a possibilidade de uma banca 

racista no interior do Grammy, pois a cantora, que perdeu para Adele e seu álbum 

“25”, conta com um número considerável de gramofones, sendo assim, a revolta do 

fã clube de Beyoncé, para ele, era um “choro” pela derrota, nada além. A fan 

account, @gottaccabeyo, não foi a única a manifestar-se desta forma sobre o 

episódio envolvendo Beyoncé e, também, Rihanna, o que fez com que os fã clubes 

da mesma produzissem conteúdos sobre o caso, sendo que tais produções contam 

com pequenas diferenças argumentativas. 

FIGURA 11 - FÃ CLUBE QUESTIONA A EXISTÊNCIA DO RACISMO NO GRAMMY AWARDS 

 

FONTE: REPRODUÇÃO, @GOTTACCABEYO, 2017. 

 Os fãs de Beyoncé, como o @UmaFanAccount que, em seu perfil, se intitula 

filho de “Yoncé”35, passaram a pontuar que o problema não era a cantora não ter 

ganho, mas a quantidade de artistas negros que, ao longo dos anos, ganharam a 

principal categoria da premiação: álbum do ano. A fan account @UmaFanAccount 

apontou que, em todas as edições do Grammy, apenas 10 artistas negros haviam 

sido agraciados com o gramofone mais cobiçado da premiação, sendo que, dentre 

estes, apenas três foram mulheres, neste instante, valendo-se da 
                                                                 
35

 Apelido de Beyoncé popularizado através da canção “Partition”. 
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interseccionalidade para demonstrar que o GRAMMYs não só é injusto com artistas 

negros, mas é ainda mais cruel com artistas negras. O “filho de Yoncé”, neste 

instante, exemplifica a gravidade da situação expondo que a última mulher negra a 

ganhar o prêmio havia sido Lauryn Hill em 1999, há 20 anos do momento em que o 

tweet foi feito. 

 Ainda pensando nos argumentos sobre Beyoncé e seus inúmeros 

gramofones, @UmaFanAccount achou importante pontuar que boa parte dos 

prêmios levado por Beyoncé à casa eram voltados ao R&B, Soul e Rap, ou seja, 

categorias em que já se espera que músicos negros ganhem e, também, categorias 

de menos peso, sendo que a fan account para Beyoncé não foi a única a refletir 

sobre o caso, já que uma voltada à rapper e cantora Pop Nicki Minaj, a 

@thepinkfridayx36 se juntou aos fãs de Beyoncé para explicar como o racismo opera 

no Grammy Awards. 

FIGURA 12 - PONTUAÇÕES SOBRE BEYONCÉ E SEUS INÚMEROS GRAMOFONES 

 

FONTE: REPRODUÇÃO, @UMAFANACCOUNT, 2019. 1 

 Antes de adentrar o rico conteúdo produzido e difundido por @thepinkfridayx, 

é válido analisar a imagem escolhida pela fan account para abrir o debate sobre o 

                                                                 
36

 Em referência ao álbum da rapper, “Pink Friday”. 



52 
 

racismo no Grammy, sendo esta uma imagem com Kendrick Lammar, Jay Z e 

Beyoncé, cantores negros que, vez ou outra, são envolvidos em discussões sobre 

boicotes por parte de uma indústria racista. Os três estão, na imagem, atrás de 

Adele e Taylor Swift, cantoras brancas e loiras que, por vezes, foram premiadas em 

detrimento aos artistas negros já mencionados, embora tivessem trabalhos menos 

elogiados. Além de dar desta às duas cantoras brancas, a imagem as deixa 

coloridas, enquanto Kendrick, Jay Z e Beyoncé ocupam o fundo em preto e branco. 

Esta construção, por si só, direciona àquele que a enxerga a entender a 

invisibilidade de artistas negros quando em disputa com artistas brancos, sendo que, 

a escolha dos artistas que compõe a imagem não foi em vão, já que, por exemplo, 

Beyoncé, com “Lemonade”, disputou o prêmio de álbum do ano com Adele e seu 

“25”, sendo este considerado inferior pelo público geral e pela crítica especializada. 

Com este tom, @thepinkfridayx expôs, brevemente, o que debateria por escrito. 

 

FIGURA 13 - A PRECIOSIDADE DA IMAGEM 

 

FONTE: REPRODUÇÃO, @THEPINKFRIDAYX, 2019. 

 

 Com a imagem resumindo sua fala, @thepinkfridayx apontou a relevância de 

um gramofone na carreira de um artista, porém, pontuou que o prêmio não é 
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destinado a negros, visto que Beyoncé, em suas 23 vitórias, só conseguiu disputar 

com pessoas brancas em 3 delas, já que, nas outras, disputou com cantores negros 

em categorias voltadas ao R&B/Hip-Hop, porém, a fan account não sentiu-se 

satisfeita em apontar as injustiças com Beyoncé e, para demonstrar ainda mais as 

atitudes racistas do Grammy Awards, passeou através do tempo e, também, de 

outros artistas. 

 

FIGURA 14 - A IMPORTÂNCIA DO GRAMOFONE PARA O ARTISTA 

 

FONTE: REPRODUÇÃO, @THEPINKFRIDAYX, 2019. 

 

 Com uma lista, @thepinkfridayx expôs que, desde 1959, 10 negros ganharam 

o prêmio de álbum do ano, sendo estes Stevie Wonder, Michael Jackson, Lionel 

Richie, Quincy Jones, Natalie Cole, Whitney Houston, Lauryn Hill, Outkast, Ray 

Charles e Herbie Hancock. Em seguida, valeu-se de Kanye West, Frank Ocean e 

Drake para apontar que até mesmo os artistas não se conformam com a 

manutenção das estruturas racistas feitas pelo Grammy Awards, já que os três 

decidiram boicotar a premiação pelo tratamento injusto aos negros, sendo Frank 

Ocean responsável pela atitude mais drástica, pois decidiu boicotar não enviando 

seus álbuns aclamados pela crítica especializada para a banca do Grammy. Os três 

artistas não foram a última argumentação de @thepinkfridayx, já que ela também 

fala sobre Jay-Z e sua estranha “incapacidade” de ganhar álbuns fora das categorias 

voltadas à música urbana e sobre a tentativa falha por parte do Grammy em 

aumentar a representatividade negras em suas indicações. 
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FIGURA 15 - OS 10 ARTISTAS NEGROS VENCEDORES NA CATEGORIA "ÁLBUM DO ANO" 

 

FONTE: REPRODUÇÃO, @THEPINKFRIDAYX, 2019. 

 

 Com uma edição recheada de indicações aos artistas negros, o 58º Grammy 

Awards parecia promissor até porque, em seu principal prêmio, tinha Kendrick 

Lammar e seu álbum “To Pimp a Butterfly” indicados, sendo este extremamente 

elogiado e apreciado37, porém, as expectativas logo se desfizeram. Embora fosse o 

grande favorito, “To Pimp a Butterfly”, álbum com extenso debate racial em suas 

letras, foi derrotado por Bruno Mars e seu “24k Magic”, álbum menos apreciado38, 

porém, mais palatável, já que se trata de um álbum Pop e com letras menos 

controversas. Neste momento, @thepinkfridayx surge para explicar que, embora 

Bruno Mars seja lido como negro pelo público brasileiro, ele não o é pelo público 

estadunidense, que apresenta parâmetros diferentes para distinguir negros e 

brancos. Como apontado pela fan account, Bruno Mars, em terras estadunidenses, é 

apenas havaiano, desta forma, é um não-branco, mas não é negro, o que torna a 

                                                                 
37

 Importante ressaltar que, para fins comparativos, o álbum obteve um desempenho maior que o Lemonade 
de Beyoncé perante a crítica especializada, conseguindo uma nota 96 no Metacritic, site que agrupa as notas 
dadas pelas principais revistas de música e apresenta a média. 
38

 No Metacritic, angariou uma nota 70. Ainda alta, porém, inferior ao álbum de Kendrick. 
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situação pior para @thepinkfridayx, pois embora tenha sido a “noite mais negra” da 

história da premiação, o artista mais aclamado do ano havia sido empurrado, 

novamente, para as categorias secundárias. 

 

FIGURA 16 - INÚMERAS INDICAÇÕES, MAS OS MESMOS HÁBITOS 

 

FONTE: REPRODUÇÃO, @THEPINKFRIDAYX, 2019. 

 

 Compreendendo que, de fato, os artistas negros são colocados em segundo 

lugar pelo Grammy Awards e sua academia, os fãs de Rihanna somam ao debate. 

Para eles, as discussões sobre os boicotes aos artistas negros, principalmente, à 

Beyoncé, a mais comentada, são válidas, porém, há incongruências, visto que, 

embora negra, Rihanna é esquecida nos debates acerca das injustiças e atitudes 

racistas da academia do Grammy Awards. 
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 Ainda em 2017, uma fan account da barbadiana, Rihanna, se manifestou 

acerca do boicote realizado por parte do Grammy. Num breve tweet, @kissubetter39 

demonstrou compreensão acerca dos questionamentos envolvendo a derrota de 

Beyoncé nas principais categorias da premiação, embora tivesse o álbum mais bem 

avaliado do ano, porém, a fan account demonstrou incômodo ao perceber que 

Rihanna não havia aparecido em nenhuma das discussões, não dando motivos para 

sua inquietação, porém, esta se manifestou mais à frente através de outra fan 

account de Rihanna, a @truefenty. Esta apontou que, no fim das contas, apenas o 

ANTI havia sido boicotado, já que foi o único que sequer foi lembrado nas categorias 

principais e secundárias, e o problema reside aqui para @truefenty. 

 

FIGURA 17 - UNS EM DETRIMENTOS AOS OUTROS 

 

FONTE: REPRODUÇÃO, KISSUBETTERR, 2017.  

 

 Com 8 indicações, Rihanna e “ANTI” deixaram o Grammy Awards com a 

reputação de um dos maiores fracassos da premiação. Para @truefenty, o 

acontecimento é pouco abordado nos comentários sobre as injustiças perpetuadas 

pela academia, pois o público só se importa com cantores norteamericanos, o que 

não abarca Rihanna, já que esta é natural de Barbados, uma pequena ilha no 

Caribe, logo, natural da América Central. Aqui, a fan account demonstra como, 

consciente ou inconscientemente, os indivíduos questionam, mas ainda em 

subserviência e @truefenty não foi a única fan account a reclamar sobre a 

invisibilidade de uma imigrante no debate, já que @fentyrsb concordou em resposta 

ao tweet de @truefenty e ambos passaram a conversar. Na conversa, pontuaram 

que, na indústria, os estadunidenses são colocados acima de Rihanna e que esta, 

                                                                 
39

 Em referência à canção “Kiss It Better” de Rihanna. 



57 
 

provavelmente, nunca será agraciada com o prêmio de álbum do ano, pois, em 

terras norteamericanas, ninguém daria tamanha honraria à imigrante.  

 

FIGURA 18 - CORPOS MAIS ESQUECÍVEIS QUE OUTROS 

 

FONTE: REPRODUÇÃO, @FENTYESB; @TRUEFENTY, 2019. 

 

 Neste caso, os destaques, embora mantenham narrativas sobre raça, foram 

diferentes dos pertencentes ao caso anterior. Aqui, não ocorreu apenas o vislumbre 

das estruturas racistas e da importância de posicionar-se incisivamente, mas duas 

pontuações valorosas: a primeira sobre a representatividade e sua ineficácia quando 

captada pelas estruturas opressoras, já que, mesmo numa “noite negra” do Grammy 

Awards, artistas negros ainda foram segregados, restando-lhes vitórias em 

categorias secundárias; a segunda sobre a importância da interseccionalidade 

enquanto chave para a leitura da sociedade e sua complexidade, onde fatores se 
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interpelam e provocam especificidades aos distintos corpos que povoam 

determinado espaço. 

 

4.3.3 ENTRE O SER E NÃO SER 

  

Embora Beyoncé e Rihanna tenham sido os focos dos casos anteriormente 

apresentados, não mais o serão neste novo caso. Aqui, outra cantora será utilizada 

para demonstrar a existência ou inexistência da construção intencional de um saber 

voltado à participação e coletividade: esta será Anitta. A cantora brasileira, que, a 

priori, não tem ligação com Beyoncé e Rihanna, declarou ambas como inspirações, 

o que é nítido em suas performances, clipes e músicas e, de certa forma, a nível 

nacional, é a melhor representação de “diva Pop ao padrão Beyoncé, Rihanna e, 

quiçá, Madonna”, visto que é, atualmente, a maior representante do gênero em solo 

brasileiro. Portanto, faz-se necessário conhecer um pouco mais sobre Anitta e seu 

impacto na música Pop brasileira (para alguns, americanizada) para, por fim, 

compreender seu fã clube e as produções que envolvem a carreira da cantora. 

 Natural do Rio de Janeiro, Larissa de Macedo Machado, também conhecida 

como Anitta, nasceu no dia 30 de março de 1993 e, antes de impactar o público 

brasileiro com um de seus maiores sucessos, “Show das Poderosas”, passou parte 

de sua carreira na organizadora, divulgadora e gravadora de funk, a “Furacão 2000”. 

Nessa, Anitta obteve êxito nas rádios do Rio de Janeiro com a canção “Meiga e 

Abusada”, sendo esta a responsável por apresentá-la à gravadora Warner Music e, 

consequentemente, por seu contrato com a mesma. Nessa parceria, a cantora viu 

sua carreira deslanchar com “Show das Poderosas” e, a partir dali, emplacou 

inúmeros outros sucessos nas rádios e plataformas digitais brasileiras40, como as 

canções “Zen”, “Na Batida”, “Bang” e “Sim ou Não”. O segredo para o sucesso 

dessas canções está não só na divulgação massiva e bem articulada por Anitta e 

sua equipe, mas na capacidade que a cantora tem de incorporar distintos gêneros à 

música Pop, como o Funk e o Reggaeton, e, principalmente, ao forte investimento 

nos materiais audiovisuais que servem de divulgação, ou seja, nos clipes das 

respectivas canções. 

                                                                 
40

 Como o YouTube e o Spotify. 
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 Usualmente apontada como “revolucionária” no tangente à produção 

audiovisual, Anitta é a dona de um canal do YouTube que conta com 12 milhões de 

inscritos e um número considerável de vídeos que ultrapassaram a marca de 100 

milhões de visualizações na plataforma. Dentre os vídeos bem sucedidos da 

cantora, estão “Downtown”, parceria com J Balvin que possui 454 milhões de 

visualizações, “Vai Malandra”, fruto de uma colaboração com MC Zaac, Tropkillaz e 

DJ Yuri Martins que rendeu 382 milhões de visualizações, e, por fim, “Bang”, 

apontado como o divisor de águas da carreira da cantora e detentor de 381 milhões 

de visualizações. Neste cenário de sucesso, é difícil imaginar que as produções 

audiovisuais de Anitta rendam discussões nada favoráveis à cantora, principalmente 

clipes como os das canções “Vai Malandra” e “Bola Rebola”. 

 Com uma Anitta que entrelaça Pop e Funk e pertencente à favela, clipes 

como os de “Bola Rebola” e “Vai Malandra” são, por vezes, alvos de críticas por 

parte do público, pois, segundo este, são clipes onde a cantora fetichiza a realidade 

dos moradores da periferia e emula negritude através de suas roupas, gestos, 

penteados, bronzeamento artificial etc.. Tais elementos, para o público, configuram 

uma emulação, pois Anitta não se vale dos mesmos em premiações importantes, 

onde aparece com um visual “embranquecido”, o que lhe confere o título de 

“afroconveniente” pelos internautas. 

 Tendo o caso em mente, é válido pontuar que o objetivo desta análise é 

verificar como as fan accounts constroem noções de como a afroconveniência se 

constitui, não atestar se Anitta é afroconveniente ou não. 

 

4.3.3.1 Sobre a emulação 

 

 Os lançamentos de Anitta que contam com a favela como pano de fundo de 

seus clipes sempre foram alvos de comentários por parte do público geral, o que se 

faz presente nos tweets produzidos por @victor_ls21, que não se enquadra numa 

fan account, mas em público geral. O usuário, que se diz ex-fã da cantora, produziu 

uma thread para seus seguidores, onde abordou a afroconveniência de Anitta.  Para 

começar, definiu afroconveniência como a apropriação da 

africanidade/ancestralidade negra para se promover em cima desta estética. Aqui, 
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expôs Anitta de box braids e um tanto mais bronzeada no clipe de “Vai Malandra”, 

afim de iniciar os debates sobre os momentos em que convém à cantora fazer-se 

negra. 

 Com a definição de afroconveniência, @victor_ls21 destacou Anitta em dois 

momentos: no clipe de “Bola Rebola”, onde está visivelmente bronzeada, com 

cabelos cacheados e numa favela; no Premio Lo Nuestro 2019 que ocorreu em 

Miami, onde sua pele está mais branca, seus cabelos lisos e sua roupa próxima ao 

que se entende por “elegante”. Tal construção imagética permitiu que @victor_ls21 

afirmasse que a cantora tem dupla personalidade, sendo uma a Anitta carioca, da 

favela e bronzeada e outra onde ela é internacional, rica e branca. Porém, esses não 

são os únicos pontos para o usuário. 

 

FIGURA 19 - A BRUSCA MUDANÇA VISUAL 

 

FONTE: REPRODUÇÃO, @VICTOR_LS21, 2019. 1 

 

 Além das mudanças severas em seus penteados e bronzeamento, Anitta, 

segundo @victor_ls21, vai às favelas para fantasiar-se de pobre e, então, inserir sua 

emulação de mulher periférica e negra em contextos de objetificação, visto que sua 

sensualidade nos clipes sempre é voltada a servir ao homem. Aqui, o usuário se 
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interrompe para não praticar mansplaining41, mas segue a pontuar que, embora a 

cantora trate como fantasia, a pobreza e a vida nas periferias não é fantasia. 

 O usuário @victor_ls21 não foi o único a denunciar a suposta 

“afroconveniência” de Anitta, seus fãs também o fizeram e construíram noções 

acerca dos elementos que configuram a afroconveniência da cantora. Aqui, é válido 

trazer o @LaAnira que, enquanto fã, pontua não saber se a afroconveniência da 

cantora é intencional, porém, admite que a cantora se vale da hipersexualização, 

cabelos crespos/cacheados e bronzeamento artificial sempre que grava clipes nas 

favelas. É válido focar na hipersexualização abordada por @LaAnira. Embora não 

tenha desenvolvido, outra fan account dedicada à cantora, a @triadeo, disse que a 

problemática não consta nos cabelos e tranças utilizadas pela cantora, mas no 

estereótipo de mulher negra visada por seu corpo construído por Anitta.  

FIGURA 20 - OS CLIPES NA FAVELA E SUAS INFLUÊNCIAS NO VISUAL 

 

FONTE: REPRODUÇÃO, @LAANIRA, 2019.  

 Segundo @triadeo, Anitta é livre para expressar-se livremente, porém, precisa 

compreender que há, por parte da sociedade, uma visão solidificada de corpos 

femininos e negros enquanto fonte de sexo. Essa visão é, para @triadeo, reforçada 

                                                                 
41

 Quando um homem explica às mulheres algo condizente à realidade das mesmas, como explicá-las o porquê 
das atitudes sensuais de Anitta servirem aos homens. 
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pela cantora quando ela se vale do bronzeamento artificial e, em seguida, foca em 

seu corpo. Aqui, a fan account faz uma assertiva valiosa, já que diz que o problema 

não está em focar no corpo e sua sensualidade, mas em tais ações atreladas ao 

corpo negro. Sendo assim, @triadeo constrói a noção da distinção, pois, para ele, 

um corpo negro, já associado à hipersexualização, não deve ser exposto da mesma 

maneira que um corpo branco, pois este é, de certa forma, mais passável que o 

primeiro em contextos sensuais.  

 Neste caso, o destaque são as construções acerca do que é necessário para 

ser considerado afroconveniente. @LaAnira, em breves tweets, deu os elementos 

que configuram a afroconveniência de Anitta, sendo esses o corpo hipersexualizado, 

os cabelos crespos e a pele escurecida artificialmente, configurando, então, a 

emulação de uma mulher negra e periférica. Porém, os elementos não são os únicos 

destaques, visto que @triadeo confecciona argumentos que demonstram que, numa 

sociedade historicamente racista, alguns corpos são mais bem vistos que outros, 

sendo possível inferir que as represálias aos corpos femininos, brancos e sensuais 

são mais brandas que as aplicadas aos corpos femininos, negros e sensuais. Dessa 

forma, as fan accounts deixam informações valiosas aos seus parceiros de 

comunidade para que estes, futuramente, construam novos conhecimentos. 
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FIGURA 21 - A HIPERSEXUALIZAÇÃO ENQUANTO PROBLEMA 

 

FONTE: REPRODUÇÃO, @TRIADEO, 2019.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa ansiou demonstrar o engajamento e comprometimento que os 

consumidores de música Pop, tomados por passivos e manipulados, têm com a 

construção de saberes que possibilitam a percepção das opressões propagadas 

pelas estruturas sociais, sendo estas invisíveis e, por vezes, veladas em suas 

atitudes. Para tal, os fãs de música Pop que integram a sessão de fã clubes no 

Twitter foram tomados como objeto de estudo e a pesquisa guiou-se pela assertiva 

de que os indivíduos, num mundo onde há disputa acirrada, buscam aconchego, 

segurança e identificação em comunidades. Essas, por sua vez, são locais 

propensos à educação não formal, já que esta ocorre em espaços extramuros 

escolares e através de processos não escolarizáveis, sendo necessárias a 

intencionalidade e a construção coletiva de um saber voltado às questões políticas e 

identitárias da comunidade. 

 Para analisar se os fã clubes virtuais seriam lócus de educação não formal, 

esta pesquisa utilizou a indução analítica como método. O primeiro passo foi 

estabelecer os fãs de Beyoncé e Rihanna, cantoras com trajetórias similares, como 

objeto de estudo; em seguida, casos envolvendo as artistas e seus fã clubes virtuais 

foram analisados, sendo necessário, ao fim, confirmar a existência de 

intencionalidade e construção de conhecimentos acerca das estruturas sociais para 

configurar a prevalência da educação não formal no Twitter; após analisar os 

envolvimentos de Beyoncé e Rihanna com as organizações do Super Bowl e 

Grammy Awards, a confirmação de que os fã clubes virtuais são espaço onde a 

educação não formal ocorre surgiu, sendo necessário um último teste e este se deu 

através da cantora Anitta, seus fãs e as construções que estes fizeram acerca da 

afroconveniência. 

 Nos casos analisados, a tese confirmou-se: os fãs, através de seus tweets e 

threads, têm por objetivo disseminar informação para seus pares para que estes 

possam também desvelar as estruturas sociais e construir suas próprias percepções 

de mundo a partir de um saber cumulativo, comunitário e, de certa forma, 

democratizado. Porém, mesmo com os objetivos alcançados, as inquietações acerca 

dos fã clubes virtuais permaneceram. 
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 Ao fim da pesquisa, se fez presente a necessidade de analisar 

exaustivamente o engajamento político dos consumidores de música Pop, não para 

demonstrar o caráter educativo e não formal destes, mas para compreender o que 

os mesmos entendem como “cancelamento”. O cancelamento, superficialmente, é 

uma prática adotada pelos fã clubes virtuais para indicar quais artistas não devem 

ser consumidos, pois, em algum momento, foram racistas, machistas, elitistas e 

LGBTfóbicos. Logo, o cancelamento é uma represália empregada aos artistas 

considerados problemáticos. Por tal, a inquietude para compreender a atitude de 

cancelar, como funciona e sua eficácia é grande e, de certa forma, dará sequência à 

visão ativa e engajada dos consumidores de música Pop. 
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