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그 어딘가 헤매고 있는 게 아닐까 

Where are we now? 

기나긴 여행 중 어느 날” 

 

(Mamamoo – Where are we now?)  



 

RESUMO 
 

O pop coreano, que surgiu na década de 1990, vem se popularizando ao redor do mundo com 

o auxílio da internet e das redes sociais. O Brasil é um dos países que mais consomem esse 

gênero musical no mundo, segundo os números fornecidos por plataformas de streaming. Em 

um período da história em que todos fomos forçados a passar mais tempo em casa por causa da 

pandemia de Covid-19, surge o questionamento de como essas comunidades se organizam e se 

mantem ativas nas redes sociais. Essa pesquisa foi realizada a partir de uma etnografia virtual 

em quatro grupos de Facebook dedicados a fãs de KPOP no Brasil durante seis meses. A partir 

do trabalho etnográfico e da análise da produção literária no tema, discutimos questões 

relacionadas a construção de identidade dos fãs, o que faz de um fã ser bom ou ruim de acordo 

com os parâmetros da comunidade, status e relações de gênero dentro da indústria do KPOP e 

como elas se traduzem na comunidade a partir das noções de feminismo, papeis e igualdade de 

gênero possuídas pelo Fandom.  

 

Palavras-chave: Antropologia cultural. Etnografia virtual. Fandom. KPOP. Redes sociais. 

Estudos de gênero. Feminismo. Construção de identidade. Status social.  



 

ABSTRACT 
 

Korean pop was created in the 1990s and has become popular around the world with the help 

of the internet and social media in recent years. Brazil is one of the leading countries when it 

comes to listening to this genre in the world, according to figures provided by streaming 

platforms. At a time in history when we were all forced to spend more time at home because of 

the Covid-19 pandemic, a question comes up as to how these communities organize themselves 

and remain active on social media. This research was carried out from a virtual ethnography in 

four KPOP Brazilian fans' Facebook groups during six months. From the ethnographic work 

and the analysis of the literary production on the theme, we discussed issues related to the 

construction of the fans' identity, what makes a good or bad fan according to the parameters of 

the community, status and gender relations within the industry of KPOP and how they translate 

in the community based on the notions of feminism, roles and gender equality possessed by the 

fandom. 

 

Keywords: Cultural anthropology. Virtual ethnography. Fandom. KPOP. Social media. Gender 

studies. Feminism. Identity construction. Social status.  
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INTRODUÇÃO 

 

O KPOP como um gênero musical surgiu na década de 1990 na Coréia do Sul e 

foi se expandindo ao redor do mundo nos últimos trinta anos, crescendo em popularidade 

cada vez mais e chegando até mesmo a premiações de música ocidentais. Esse gênero 

musical que por anos esteve limitado a um público que já consumia produtos e cultura 

pop asiática, a comunidade Otaku, de repente está sendo representado até mesmo na TV 

aberta brasileira na forma de trilha sonora de programas de televisão e reality shows.  

Hoje quando vemos uma propaganda de celular ou de um novo filme disponível 

na plataforma de streaming Netflix, podemos estar ouvindo uma música coreana, o que 

leva os seus fãs à alegria e comemoração de ver sua música preferida alcançando mais 

camadas da população brasileira e nos traz a reflexão de que hoje em dia o KPOP está 

ganhando um espaço no mainstream do entretenimento que não se imaginava a uma 

década atrás. 

A comunidade de fãs do gênero, os Kpoppeiros, se torna cada vez maior e também 

o papel da internet e das redes sociais tanto na propagação da música fora do seu país de 

origem como também na formação de uma comunidade que ultrapassa as limitações 

físicas de estados e classes sociais. 

Em um momento em que ficamos limitados a existência dentro de nossas casas 

por conta de uma pandemia, as redes sociais têm sua importância destacada ainda mais 

na manutenção da socialização entre as pessoas e, sem os eventos de cultura pop japonesa 

e coreana, a confraternização entre Kpoppeiros se limita ainda mais a esse espaço virtual. 

Assim surge a curiosidade de uma investigação de um desses espaços virtuais dedicados 

ao gênero musical KPOP.  

Como aluna da graduação de Antropologia e fã de KPOP, acompanhando de 

dentro da comunidade a complexidade e as relações dos fãs entre si e com o alvo de suas 

paixões, os Idols; percebo que as teorias antropológicas de consumo podem nos ajudar a 

compreender acrescentar às discussões acerca dos fandoms e do fenômeno Coreano ao 

redor do mundo, em especial nas Américas. Nesse trabalho temos a intenção de investigar 

as dinâmicas presentes nos grupos de Facebook e como elas representam a comunidade 

Kpopper brasileira, tentando compreender melhor quem é esse fã, quais são suas 

motivações e atividades como Kpopper e analisar esses elementos à luz de teorias acerca 

de consumo, prazer e dos estudos de gênero. 



 

Para a realização dessa pesquisa, foram escolhidos quatro grupos da rede social 

Facebook onde foi realizada a etnografia virtual, participando e me integrando a essas 

comunidades.  

No primeiro capítulo abordarei as circunstancias do surgimento do KPOP na 

Coréia do Sul e a onda Hallyu, analisando as características e terminologias especificas 

dentro do KPOP que o diferenciam de outros gêneros musicais, procurando começar a 

entender o KPOP como gênero e o que atrai os fãs para ele.  

No segundo capítulo nos voltaremos para o trabalho de campo, apresentando a 

metodologia usada e discutindo sobre suas vantagens e desvantagens e apresentando a 

experiência nos grupos de Facebook.  

Nos capítulos três e quatro entraremos nas questões trazidas pelo campo, 

articulando a experiência da etnografia com a literatura existente sobre os assuntos e 

conceitos abordados. O terceiro capítulo é dedicado as questões em torno do “ser fã”, seus 

deveres e responsabilidades para com os Idols e o debate em torno do que seria um “bom 

fã” e um “mal fã”. No quarto capítulo apresentaremos as problemáticas em torno das 

representações e papéis de gênero dentro do KPOP, a sexualização dos Idols vinda da 

indústria e da própria comunidade de fãs e como essas questões são tratadas pelos fãs.  



 

1 ENTRANDO NO UNIVERSO DO KPOP, SUA HISTÓRIA E 

PARTICULARIDADES 

 

Para compreendermos o grupo social pesquisado durante esse trabalho, sua 

organização como uma comunidade e também o fascínio que o gênero musical KPOP 

desperta em fãs ao redor do mundo, precisamos compreender como se deu a sua formação 

e o crescimento da sua popularidade na Coréia do Sul e, a seguir, no resto do mundo.  

O KPOP tem características marcantes, que o separam de outras manifestações 

populares na música e que tem relação com a sua popularidade e este capítulo é dedicado 

a analisar essas peculiaridades e familiarizar o leitor com esse universo. 

 

 

1.1 Década de 1990 e as origens do KPOP 

 

O KPOP como um gênero musical original foi surgindo apenas a partir da década 

de 1990 na Coréia do Sul, no entanto, outros gêneros musicais formaram nas décadas 

anteriores a categoria de música popular no país (OH e LEE, 2014). Não podemos isolar 

completamente o KPOP desses gêneros que ajudaram a compor tanto as referências 

artísticas dos cantores populares mais recentes, como também o gosto musical do público 

alvo original, os coreanos. Assim, para compreender melhor o KPOP é interessante 

olharmos brevemente para as décadas anteriores e como elas podem ter influenciado o 

que iria começar a surgir nos anos noventa. 

Na primeira metade do século 20, a Coréia passou por 35 anos de dominação 

Japonesa, do ano de 1910 a 1945 (FERNANDEZ, 2012). Esse período foi um momento 

de introdução de novos hábitos e manifestações culturais, como gêneros musicais 

japoneses e também ocidentais, estes que foram reforçados durante a ocupação americana 

da região sul da Coréia já dividida após a segunda guerra mundial (OH; LEE, 2014). 

Apesar da forma com a qual essa influência cultural se deu, a força por meio de uma 

dominação militar após períodos de guerra e confronto, é inegável que ela tenha sido 

decisiva na formação das músicas populares coreanas. 

Durante esse período gêneros musicais como o Kayo e o t’urot’u eram os mais 

populares nos rádios e programas de TV coreanos, como explicado por Oh e Lee: 

As in most Western societies, the popular music industry in Korea has been 

dominated by radio and television stations that air a variety of Korean musical 



 
genres, including t’urot’u (Korean-style soul music with a traditional 

pentatonic minor scale) and popular music, generally known as kayo. (OH; 

LEE, 2014, p. 106) 

Tendo as mídias tradicionais como seus canais de comunicação e forma de 

distribuição para a população, durante um período de autoritarismo político, a censura era 

uma prática comum e as músicas populares podiam ser banidas do país por uma série de 

motivos – apologia a influência japonesa, norte coreana ou apologia ao comunismo, por 

exemplo (OH; LEE, 2014). 

Mesmo passando pela forte censura, mais expressiva especialmente na década de 

1970, a influência ocidental na música coreana continuou a ser sentida gradativamente, 

chegando à década de 1990 com os primeiros grupos a acrescentar características do rap 

e hip hop americanos ao pop coreano, além do blues, jazz e R&B que já era percebido em 

décadas anteriores. 

Um dos primeiros grupos a realizar essa mudança e a alcançar um novo nível de 

popularidade foi trio Seo Taiji and The Boys que estreou no ano de 1992, sendo 

considerado um dos primeiros grupos de KPOP, como conhecemos hoje em dia (LEUNG, 

2012).  

A partir de então diversos grupos femininos e masculinos foram sendo formados 

durante a década de 1990 seguindo esse modelo de estilo de música e dança, formando a 

primeira geração do KPOP1, como é conhecida entre os fãs. Também nessa década foram 

fundadas importantes empresas da indústria musical Coreana, conhecidas hoje como as 

“Big Three” do KPOP, a SM Entertainment, a YG Entertainment e a JYP Entertainment, 

duas das quais foram fundadas por ex-integrantes do grupo pioneiro Seo Taiji and The 

Boys. 

Ainda ao longo da década de 90, as empresas formadas pelos antigos membros de 

Seo Taiji and The Boys foram responsáveis pelo lançamento de novos grupos que 

seguiram a popularidade e estilo musical iniciado em 1992. Artistas como os grupos 

H.O.T, Baby Vox, S.E.S, e a solista Uhm Junghwa, marcaram o período e fizeram parte 

da chamada primeira geração do KPOP.  

O KPOP atual apresenta características do Rap, Hip Hop, R&B, música eletrônica, 

folk coreano entre outros, um reflexo das influências culturais que o país esteve exposto 

                                                 
1 Os fãs constantemente se referem a diferentes artistas como pertencentes a determinadas gerações, com 

algumas pequenas discussões sobre em qual ano termina ou acaba cada geração 

(MIDIORAMA. Gerações do K-POP: Parte 1! [1ª e 2ª geração]. 2018. Disponível em: 

https://www.midiorama.com/geracoes-do-k-pop-parte-1-1a-e-2a-geracao. Acesso em: 29 jul. 2021.).  



 

desde a primeira década do século vinte, agregando ainda mais características para 

destaca-lo como gênero musical com a popularização a nível mundial nas últimas 

décadas.  

 

 

1.2 A onda Hallyu: gerações do KPOP, sua chegada no ocidente e o papel do Estado 

nessa expansão 

 

Em contraste com as décadas anteriores marcadas pela censura, falta de apoio do 

governo e com a baixa reputação dos artistas e cantores entre a população coreana, houve 

um crescimento do apoio governamental à indústria do entretenimento coreano a partir 

da década de 1990 (OH; LEE, 2014). 

Os grupos pioneiros do KPOP levantaram a popularidade do gênero com sua 

rebeldia e inovação e, aliados a um período de revolução tecnológica que permitia a 

distribuição da sua música além das fronteiras do país, a produção musical coreana pode 

alcançar um crescimento que até então não era possível. A partir do surgimento da 

internet, os artistas já não mais dependiam das rádios, programas de TV ou da aprovação 

do governo para terem suas músicas distribuídas para possíveis fãs. 

Segundo Oh e Lee, foi o sucesso internacional, inicialmente concentrado em 

países asiáticos como o Japão, que permitiram o crescimento inicial da popularidade e do 

mercado desse gênero musical. Foi essa estruturação inicial do KPOP a partir da internet 

como uma ferramenta para vender e popularizar as músicas em um mercado 

essencialmente estrangeiro que permitiu uma guinada positiva na percepção dos próprios 

coreanos em relação ao gênero. 

É a partir desse ponto que podemos acompanhar o investimento do governo na 

indústria musical coreana. Após a popularização do gênero musical e dos seus artistas 

entre o próprio público coreano, como demonstram Oh e Lee em sua pesquisa, ao 

apresentar o crescimento da parcela de crianças e adolescentes que aspiram se tornar Idols 

ao invés de procurarem carreiras em grandes empresas ou em outras profissões 

convencionais, além da mudança da imagem desses Idols entre a população coreana, indo 

de baderneiros e imorais à profissionais, criativos e sofisticados. 

A mudança de postura do governo em relação a indústria musical é percebida em 

diferentes formas, como o uso de músicas de KPOP em campanhas eleitorais ou mesmo 

o investimento financeiro crescente a partir do início da década de 2010 como mostraram 



 

Oh e Lee em seu trabalho sobre o impacto do KPOP e sua popularidade na sociedade 

coreana: 

K-pop’s increasing social legitimacy has evidently defused earlier political 

repression, and mainstream national-level politicians now openly embrace the 

new era of Korean popular music. For example, the 2012 presidential 

candidates, Keun-Hye Park and Jae-In Moon, both employed K-pop songs as 

their main campaign theme songs. The Park camp loudly played “Hot Issue” 

by the K-pop Girl group 4minute and “Mr.” by KARA. In response, Moon 

camp followers frolicked on the street, dancing to “So Cool” by SISTAR. Along 

with the elevated perception of the K-pop industry among Korean children, 

politicians jumped on the bandwagon of supporting the new global music 

genre, both financially and politically. (OH; LEE, 2014, p. 115-116). 

A verba destinada para investimentos do governo coreano nos elementos 

componentes da onda Hallyu – esportes, gastronomia, produtos de moda e beleza, além 

do próprio KPOP – aumentou vertiginosamente nas décadas seguintes a expansão do 

KPOP ao ocidente, indo de 1.8 bilhão de wons em 2011 para 319 bilhões de wons em 

2013 (OH; LEE, 2014). Apesar desse dinheiro não ir diretamente para os grupos de 

KPOP, que são financiados basicamente pelo investimento das grandes empresas, os 

números mostram como não só o KPOP, mas outros aspectos culturais do país se tornaram 

aliados poderosos do Estado Coreano.  

Para o ministério da cultura, esportes e turismo coreano, o KPOP tem um papel 

central no desenvolvimento econômico do país, sendo um dos seus principais produtos 

de exportação, além dos incentivos que os artistas trazem para o turismo da Coréia do 

Sul, por exemplo. 

No último ano pudemos ver a indicação da importância do KPOP na economia e 

diplomacia coreana ao acompanharmos a discussão recente sobre a abertura de uma 

exceção às regras de serviço militar dos jovens homens coreanos aos membros do grupo 

BTS, podendo assim abrir o caminho para outros grupos masculinos no futuro, assim 

como já acontece com alguns atletas e figuras nacionais importantes2. Mesmo que os 

membros do grupo ainda tenham que prestar o serviço militar seguindo as mesmas regras 

que todos os outros homens jovens coreanos ao final desse debate político, vemos na 

existência dessa possibilidade a indicação da crescente percepção do KPOP como 

essencial para a nação coreana. 

                                                 
2 O serviço militar por 18 meses é obrigatório para homens coreanos saudáveis até os 28 anos de idade, 

forçando diversos grupos de KPOP a fazerem pausas ou lançarem projetos com a formação original de 

membros incompleta (MOGUL, Rhea. BTS pode adiar o serviço militar após Coreia do Sul aprovar 

nova lei. 2020. CNN Brasil. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/entretenimento/2020/12/ 

02/bts-pode-adiar-o-servico-militar-apos-coreia-do-sul-aprovar-nova-lei. Acesso em: 29 jul. 2021.).  



 

As mudanças na sociedade coreana e na popularidade do KPOP começaram ainda 

no fim da década de noventa quando durante a crise de 1997, que atingiu o continente 

asiático, o governo coreano precisou investir no mercado para exportação ao invés de 

consumo interno (FERNÁNDEZ, 2012). A partir desse momento a Coréia do Sul passou 

a exportar produtos de entretenimento para os países vizinhos. 

Foi com o sucesso dos Doramas 3  na China que surgiu o termo Hallyu para 

descrever a onda crescente de séries e músicas coreanas que tomaram os países do leste 

asiático 4 . Durante a década seguinte essa influência apenas aumentou, junto coma 

expansão da cultura pop coreana pelos países da Ásia e, com o advento da internet e das 

redes sociais, ao redor do mundo. 

Além das séries e dos cantores coreanos, a influência cultural coreana se espalhou 

com a culinária, moda, maquiagens e outras tendências (SANTANA; SANTOS, 2018). 

Todos esses aspectos compõem a onda Hallyu, que foi um fenômeno essencial para a 

diplomacia coreana e como uma ferramenta de Soft Power (NYE, 2015 apud 

CARVALHO, 2019).  

Segundo Nye (2015 apud CARVALHO, 2019), o Soft Power – em oposição ao 

Hard Power representado pelos avanços militares e investimentos na indústria da guerra 

– é uma forma de uma nação expandir o seu poder e influência por meios diplomáticos e, 

no caso representado pela onda Hallyu, pela popularização e despertar do interesse sobre 

a cultura local. Os efeitos da onda Hallyu na economia do país, tanto nos setores de 

entretenimento quanto no de turismo, ajudam a montar o cenário de crescimento da 

importância do KPOP na Coréia do Sul.  

Como citado anteriormente, a internet teve uma importância central na 

popularização do KPOP ao redor do mundo. Foi a partir de sites como o Youtube que 

muitos fãs tiveram o seu primeiro contato com grupos de KPOP, e também das redes 

sociais que serviram para que fãs mostrassem seus grupos preferidos para seus ciclos 

sociais, trazendo novos fãs para esses artistas. Durante a nossa pesquisa, foram relatadas 

histórias similares de primeiro contato com o KPOP. Um dos relatos foi o de MA, que 

descobriu o KPOP ao precisar pesquisar sobre cultura coreana para um trabalho de escola 

                                                 
3 Doramas, ou K-dramas são novelas, ou séries dramáticas coreanas, que podem contar tramas históricas 

ou modernas girando em torno de romances e dramas interpessoais (SANTANA; SANTOS, 2018). 
4 O termo Hallyu foi usado inicialmente na China, não sendo então um termo coreano, para descrever a 

“onda coreana” de produtos de entretenimento que tomaram o país no fim do século 20, como 

referenciado por diversos autores como Kim (2009 apud SANTANA e SANTOS, 2018), Fernández 

(2012), Almeida (2019) e Lee (2015 apud LOUREIRO 2018). 



 

em 2007. Ao procurar na internet, descobriu o grupo recém debutado Girls Generation, 

iniciando então seu contato com KPOP que o levou a se tornar parte do fandom. 

Os primeiros grupos de KPOP que surgiram a partir de 1992 ganharam grande 

popularidade nos países vizinhos da Coréia do Sul, os primeiros alvos da onda coreana. 

Essa primeira geração de artistas começou a encontrar o seu declínio de fama no final da 

década de 90 e foi sendo sucedido por uma nova geração de grupos, conhecida entre os 

fãs como segunda geração do KPOP (MIDIORAMA, 2018). Esses artistas já trouxeram 

o modelo de formação de Idols conhecido atualmente, sendo associados às grandes 

empresas musicais formadas ainda na década passada5. 

A segunda geração do KPOP formou uma base de fãs internacionais ainda maior 

do que a primeira, com a popularidade alta especialmente em países como o Japão, 

representada por artistas como a solista BoA, os grupos masculinos Super Junior e 

BIGBANG e os grupos femininos Girls’ Generation e KARA. Esse movimento foi 

continuado pela terceira geração de KPOP, formada por artistas que tiveram suas datas 

de estreia entre o ano de 2009 e 2011 (MIDIORAMA, 2018). 

Foi no início da década de 2010 o KPOP passou a se popularizar nos países da 

Europa e das Américas, com os grupos conhecidos por formar a terceira geração do 

KPOP. Esses grupos trouxeram novas vertentes dentro do gênero musical e no decorrer 

da década realizaram diversos shows internacionais, inclusive nos países da América do 

Sul (AMARAL, 2019). O gênero musical que a princípio conseguiu alcançar novos 

continentes pelos avanços da internet e a popularização das redes sociais agora estava 

rodando o mundo também fisicamente. A partir daí começamos a ter a formação de uma 

comunidade Kpopper no Brasil, se organizando nas redes sociais, acompanhando os seus 

artistas preferidos por essas mesmas redes e em shows quando estes acontecem no Brasil. 

Alguns autores consideram que possivelmente o KPOP passou a se popularizar no 

Brasil primeiro entre os fãs e consumidores de cultura pop japonesa a partir dos estudos 

realizados sobre a comunidade Otaku em que atividades relacionadas ao KPOP 

começaram a aparecer de forma cada vez mais frequente nos eventos de cultura japonesa 

e nos eventos Otakus. Essa comunidade é formada de pessoas que possuem um interesse 

                                                 
5 Como já explicado anteriormente, os ex-integrantes do grupo Seo Taiji and The Boys fundaram as 

empresas conhecidas como as “Big Three” que iniciaram o formato de treinamento de Idols usado até 

hoje que será comentado em mais detalhes no decorrer do capítulo. Essas empresas já começaram a lançar 

seus artistas na década de 90 fazendo parte da formação da primeira geração de KPOP (JUNIOR, 2015).  



 

por cultura asiática, sem necessariamente se limitar a um dos países do leste asiático. No 

trecho a seguir, Travancas fala sobre essa questão: 

Algumas atividades que já tiveram mais destaque foram ficando menos 

frequentes, como o animekê, enquanto outras que antes nem existiam nos 

eventos explodiram em popularidade, como os k-pop covers. K-pop é um estilo 

musical sul-coreano, que virou fenômeno global a partir dos anos 2000, com a 

difusão onLine dos clipes de suas boy e girl bands. Essa manifestação da 

cultura pop foi cuidadosamente planejada para cair no gosto dos públicos 

internacionais, aliando o apelo estético de jovens bonitas(os) usando roupas 

coloridas e da moda à batida marcante da música, acompanhada de 

coreografias altamente sincronizadas. Nos eventos de animê, o concurso de 

covers dos k-poppers (como são chamados os fãs do estilo) já virou presença 

certa, normalmente no cobiçado palco principal. Concorrendo sozinhos ou em 

grupos, dançam coreografias inspiradas nos clipes sul-coreanos, que mesclam 

fofura e sensualidade [...]. (TRAVANCAS, 2016, p. 10) 

Mesmo considerando o aspecto físico da troca dentro da comunidade Otaku, a 

internet teve um papel decisivo na popularização do KPOP e continuou sendo um 

ambiente de importância fundamental para a formação de uma comunidade Kpopper. 

Um exemplo marcante da importância da internet na disseminação da música 

coreana pelo mundo foi o sucesso do cantor e produtor PSY com a música Gangnam 

Style, que teve o clipe viralizado no Youtube em 2013 e manteve recorde de Visualizações 

por alguns anos no site (VEJA, 2014). Essa música se tornou conhecida no ocidente pelo 

público geral, mesmo entre quem não conhece ou acompanha o KPOP. Para muitos fãs, 

PSY abriu as portas para muitos artistas coreanos entre o público ocidental6. 

Atualmente o KPOP não tem mais a obscuridade que tinha antes de fenômenos de 

popularidade como PSY, BTS e BLACKPINK. As músicas do gênero passam a fazer 

parte de rankings mundiais de popularidade 7 , passam a ser indicadas a premiações 

ocidentais8,9 e tiveram até categorias próprias criadas nas premiações, além de fazerem 

parte de trilhas sonoras de programas de TV e propagandas de filmes10.   

                                                 
6 Um debate que surgia com certa frequência durante os meses de trabalho de campo era o de quem teria 

aberto as portas do público mundial no KPOP, com uma certa disputa entre fandoms de grupos populares, 

no entanto, também frequentemente os membros da comunidade concordavam que o PSY era um dos 

artistas de maior importância na popularização do KPOP no ocidente, já que muitas pessoas que escutam 

e que não escutam KPOP conhecem as suas músicas. 
7 Disponível em: https://www.billboard.com/music/bts. Acesso em: 29 jul. 2021. 
8 MAMO, Heran. BTS Set Another World Record This Week, Thanks to the 2021 Kids' Choice 

Awards. 2021. Disponível em: https://www.billboard.com/articles/news/international/9543578/bts-

guinness-world-record-kids-choice-awards-2021. Acesso em: 29 jul. 2021. 
9  WIKIPÉDIA. MTV Video Music Awards de 2020. 20--. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/ 

wiki/MTV_Video_Music_Awards_de_2020. Acesso em: 29 jul. 2021. 
10 Músicas do grupo BLACKPINK fizeram parte da trilha sonora do reality show “A Fazenda” da Record, 

assim como uma música do grupo (G)I-dle foi usada no trailer do filme “Enola Holmes” da plataforma 

Netflix, duas situações que foram muito comentadas nos grupos de Facebook da comunidade durante a 

realização do trabalho de campo. 



 

 

 

1.3 O gênero musical pop: O que separa o Pop Coreano do Pop Americano? 

 

Já vimos que o KPOP atual é formado a partir de influências musicais mundiais, 

tanto pela história da música popular coreana sendo construída a partir de adições 

americanas e japonesas na cultura coreana nas épocas de dominação quanto pela adoção 

de gêneros americanos no KPOP a partir de 1992 (OH e LEE, 2014).  

  Com tantos aspectos em comum do KPOP com o Pop Americano, podemos nos 

perguntar então quais características separam os dois gêneros musicais. Mesmo dentre os 

fãs, eventualmente esse questionamento surge, especialmente quando vemos surgir 

grupos que se denominam de KPOP sem serem baseados na Coreia ou então com muitos 

membros estrangeiros, e até mesmo ocidentais11.  

Figura 1: Kaachi12

 

Fonte: IMARHABER, 2020. 

 

Alguns fãs acreditam que o que separa o KPOP do pop ocidental seria a presença 

dominante de cantores coreanos nos grupos, ou as músicas cantadas em coreano13. No 

                                                 
11 Durante o trabalho de campo acompanhamos discussões sobre grupos de KPOP baseados em Londres 

com apenas um membro coreano, o resto do grupo sendo inteiramente europeu. Esse grupo iniciou um 

debate entre diversos fãs sobre o que diferencia o KPOP de qualquer outro grupo de pop.  
12  Grupo baseado em Londres, da esquerda para direita Coco, coreana; Chunseo, espanhola; Nicole, 

espanhola; e Dani, britânica. O grupo começou uma polêmica por não ser considerado KPOP pelos fãs. 
13 Argumentos baseados nos debates dentro do fandom acompanhado durante o trabalho de campo. 



 

entanto, se olharmos com mais cuidado para os grupos ativos atualmente percebemos que 

muitos grupos coreanos contém uma quantidade razoável de membros estrangeiros ou 

que passaram boa parte das suas vidas fora da Coreia do Sul – assim como letristas, 

produtores, coreógrafos etc. – alguns desses grupos que são inclusive muito populares 

tanto na Coreia como entre as bases de fãs estrangeiros, como o BLACKPINK com Lisa 

sendo Tailandesa, Rosé sendo Neozelandesa com ascendência coreana e Jennie que 

apesar de ser coreana cresceu na Austrália; o Twice  que de suas nove membros três são 

japonesas e uma é taiwanesa; e ainda o (G)-Idle, um grupo da geração mais recente de 

KPOP que das suas seis membros uma é Tailandesa, uma é Taiwanesa e uma é chinesa. 

Em 2020 ainda tivemos a estreia de um grupo contendo a primeira Idol brasileira, 

a Léia, uma curitibana de ascendência japonesa, e ainda a segunda Idol negra do KPOP, 

a Fatou. A partir desses fatos é difícil então considerar a nacionalidade como um fator 

decisivo de divisão entre KPOP e APOP, apesar de todos esses grupos terem também 

membros coreanos. 

Como vimos no início desse capítulo, a história política conturbada da Coréia do 

Sul no século passado teve grande relevância para determinar as influências nos estilos 

musicais populares. Foi também nesse cenário de instabilidade política e econômica que 

ocorreram diversos movimentos de emigração, formando-se então diversas colônias 

coreanas em especial na América do Norte. 

Podemos notar, observando a grande quantidade de Idols estrangeiros de 

ascendência coreana, que em décadas mais recentes o sucesso do KPOP impulsionou a 

volta desses imigrantes para o seu país de origem para tentar uma carreira na indústria 

musical, mercado que pode ser muito mais limitado em países como os Estados Unidos 

para pessoas asiáticas. O KPOP atual não é composto apenas de coreanos e estrangeiros, 

mas também descendentes de imigrantes coreanos. 

A presença dos artistas de países vizinhos da Coréia do Sul no KPOP, 

especialmente chineses e japoneses, pode ser um reflexo do impacto que a cultura coreana 

teve nesses países a partir do fenômeno da onda Hallyu. Os jovens que cresceram 

consumindo produtos coreanos e idealizando a vida de estrelato como Idol acabam 

buscando o caminho de Trainee.  

  

 



 

Figura 2: Blackswan14 

 

Fonte: BAZI, 2020. 

 

As músicas de KPOP desde a primeira geração contém diversas músicas com 

palavras ou frases em inglês em suas letras, no entanto conforme as décadas foram 

passando e o KPOP foi se expandindo pelo mundo e aumentando em popularidade, as 

músicas em línguas estrangeiras começaram a ficar cada vez mais comuns. Não é raro 

que grupos relancem as suas Title tracks em japonês 15 , mandarim 16  e inglês 17 , 

especialmente quando esses grupos têm membros de diferentes nacionalidades, como 

uma forma de aumentar o seu público estrangeiro. Grupos como o BLACKPINK e BTS, 

que tem uma enorme quantidade de fãs no ocidente, chegaram a lançar músicas 

inteiramente em inglês ou com participações de cantores do Pop americano como 

lançamentos principais18.  

Até mesmo quando falamos de gênero musical, não podemos dizer que o KPOP é 

ocidental por usar elementos do Hip Hop e R&B, especialmente quando vemos músicas 

                                                 
14 Da esquerda para direita Judy, coreana; Fatou, senegalesa; Youngheun, coreana; e Léia, brasileira. O 

grupo é baseado na Coréia do Sul e não é questionado pelos fãs se é ou não KPOP. 
15  DINGGA. S.I.: RBW Entertainment, 2021. Son., color. Versão japonesa. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=BLg_uXvSj-8. Acesso em: 29 jul. 2021. 
16 Versão chinesa de Monster do grupo EXO, que é um grupo com duas nacionalidades, chinesa e coreana, 

com membros dos dois países e que faz os lançamentos nos dois idiomas (MONSTER. S.I: SM 

Entertainment, 2016. Son., color. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zBD2d 

t7tRng. Acesso em: 29 jul. 2021). 
17 Versão em inglês de Hwaa do grupo (G)I-dle (HWAA. S.I.: Cube Entertainment, 2021. Son., color. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=miU4s4PUACY. Acesso em: 29 jul. 2021). 
18 Dynamite, um dos últimos lançamentos do grupo BTS, é uma música inteiramente em inglês, assim como 

Ice Cream do BLACKPINK e Selena Gomez, quase totalmente em inglês.  



 

em que esses elementos são intercalados com instrumentos tradicionais coreanos 19 , 

cânticos folk e elementos de músicas de festivais tradicionais20 . Chegamos então a 

proposição de que o KPOP é um gênero hibrido, nascido da globalização e que mescla 

características ocidentais e orientais para formar um gênero só seu, que ainda tem suas 

raízes na Coreia do Sul (LEUNG, 2012). 

Além do já analisado até então, existem outras características que são únicas ao 

KPOP e que fazem parte do conhecimento coletivo dos fãs e nos ajudam a compreender 

essa subcultura e suas peculiaridades. As empresas de música criadas na década de 1990 

tiveram sua parte em moldar o gênero como ele se popularizou nos anos seguintes e 

falaremos disso a seguir. 

 

 

1.3.1 O período de Trainee e a música como produto 

 

No início de outubro de 2020, a Netflix lançou no seu catalogo o documentário 

“BLACKPINK: Light up the sky”. No documentário que acompanha a carreira e aborda 

a vida das cantoras do grupo antes e depois da fama, em determinado momento Jennie, 

uma das cantoras, declara que em sua opinião o que diferencia o KPOP de outros gêneros 

musicais é o período de Trainee pela qual os artistas passam. Essa é a primeira 

peculiaridade do KPOP que iremos abordar aqui, o formato empregado na indústria 

musical coreana para produzir artistas e músicas, que, podemos dizer, é semelhante a uma 

produção industrial de cantores e cantoras21.  

Como foi discutido anteriormente nesse capítulo, o KPOP tem um papel 

importante na economia coreana e muito cedo os artistas e produtores perceberam o 

potencial dessa indústria, com a criação das empresas que hoje dominam o cenário 

                                                 
19 Lalalay, da solista Sunmi, usa samples de instrumentos tradicionais coreanos, como analisado nesse vídeo 

de dois youtubers coreano-americanos (SUNMI - 날라리 (LALALAY) Explicado por um coreano. S.I.: 

DKDKTV, 2019. Son., color. Disponível em: https://www.youtube.com/ 

watch?v=mogTspXvnCM. Acesso em: 29 jul. 2021). 
20  Lit, do grupo Oneus, tem várias palavras que não podem ser traduzidas por serem expressões e 

onomatopeias tradicionais coreanas usadas em festivais e cânticos folk como analisado pelo canal 

DKDKTV (ONEUS - LIT Explained by a Korean (Understanding Korean Traditional Culture & Music). 

S.I.: Dkdktv, 2019. Son., color. Disponível em: https://www.youtube.com/ 

watch?v=ePIILLqWdF0. Acesso em: 29 jul. 2021). 
21 BLACKPINK: Light up the sky. Direção de CaroLine Suh. Produção de Cara Mones, Jon Kamen, David 

Sirulnick, Zara Duffy. Coréia do Sul: RadicalMedia, YG Entertainment, 2020. (79 min.), son., color. 

Legendado. Distribuição: Netflix (vídeo sob demanda). Disponível em: 

https://www.netflix.com/title/81106901. Acesso em: 29 jul. 2021.  



 

musical22. Essas empresas investem desde cedo nos artistas, que em alguns casos assinam 

seus contratos no início da adolescência23 e passam ser moldados no formato desejado 

pela indústria e pelos consumidores. Assim as músicas, bem como os artistas, se tornam 

produtos a serem vendidos para o público, produzidos pelas grandes empresas que 

dominam o cenário musical coreano. 

Essas empresas realizam audições, nas quais serão selecionados os Trainees, 

garotos e garotas que tem algo que agrada os jurados, seja potencial, aparência ou em 

alguns casos espaço para serem moldados no que os jurados desejam. Esses Trainees, que 

variam de idade entre 12 e 20 e poucos anos, passarão a morar em alojamentos das 

empresas, tendo aula de canto, dança e rap, sendo avaliados constantemente e tendo sua 

alimentação e outros comportamentos muitas vezes controlados24,25. 

Os Idols frequentemente revelam detalhes das suas experiências como Trainees 

em entrevistas e também vemos esse modelo sendo repetido nos programas de survival, 

os reality shows em que grupos de KPOP são montados pela preferência do público. Não 

é nenhum segredo da indústria e os fãs tem pleno conhecimento dessa realidade. Em uma 

entrevista26, Léia do grupo Blackswan, revela que era uma fã de KPOP antes de se tornar 

uma Idol e faz um alerta para os fãs de que não é um caminho fácil, que o treinamento 

para se tornar um Idol é exigente e não glamourizado. 

Os jovens Trainees serão cobrados pelo público futuramente por seus 

comportamentos e outros aspectos, como aparência, peso e etc., portanto desde o início 

as empresas começam a moldar eles em artistas que trarão sucesso e lucro, e não 

                                                 
22  Oh e Lee (2014, p. 117) abordam o investimento feito pelo governo coreano na indústria do 

entretenimento em 2013 comparado com as décadas anteriores ao surgimento do KPOP e o valor de 

lucro atribuído ao KPOP.  
23  Jihyo, uma das cantoras do grupo TWICE, assinou seu contrato de Trainee com a empresa JYP 

Entertainment com oito anos de idade e foi treinada por dez anos até sua estreia com o grupo aos dezoito 

anos de idade. 
24 Em “BLACKPINK: Light up the sky”, as cantoras contam suas experiências na época de treinamento e 

revelam detalhes do sistema de treinamento (BLACKPINK: Light up the sky. Direção de CaroLine Suh. 

Produção de Cara Mones, Jon Kamen, David Sirulnick, Zara Duffy. Coréia do Sul: RadicalMedia, YG 

Entertainment, 2020. (79 min.), son., color. Legendado. Distribuição: Netflix (vídeo sob demanda). 

Disponível em: https://www.netflix.com/title/81106901. Acesso em: 29 jul. 2021). 
25 Nesse vídeo e em muitos outros, Grazy Grace conta a sua experiência como Trainee em um grupo de 

KPOP e outras experiências dentro da indústria (I Use to be a Kpop Girl group Trainee | REAL 

FOOTAGE Story time. S.I.: Grazy Grace, 2018. (12 min.), son., color. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=FTyrHOGqMVw&t=672s. Acesso em: 29 jul. 2021). 
26 [ENTREVISTA Exclusiva] (Eng.Sub) Com a primeira K-IDOL BRASILEIRA | Leia do BlackSwan (feat 

EVE). São Paulo: Centro Cultural Coreano no Brasil, 2020. (16 min.), son., color. Legendado. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xHx5kiI0zQE. Acesso em: 29 jul. 2021. 



 

polêmicas27. Cada empresa vai ter sua forma de lidar com os jovens artistas e variam no 

nível de controle exercido, no entanto, são raros os casos de artistas dentro do KPOP que 

estreiam sem ter passado por um período de Trainee ou que passaram por um tempo curto, 

como dias ou meses de treinamento28. 

O período de Trainee ajuda a criar a imagem de perfeição e sincronia desses 

artistas, como vemos em seus videoclipes altamente produzidos, com coreografias que 

muitas vezes se garantem na sincronia e precisão dos dançarinos.  

Não é raro também os casos de alta competitividade e animosidade entre os 

Trainees, como revelado por artistas de KPOP em documentários e em seus canais no 

Youtube. Recentes escândalos de bullying29 entre membros do mesmo grupo reforçam 

que o ambiente criado por essas empresas muitas vezes é competitivo e possivelmente 

agressivo.  

As cantoras do grupo BLACKPINK também revelaram em seu documentário 

realizado pela plataforma Netflix que em determinado momento do seu período de 

Trainee, diversas garotas foram “eliminadas” da formação do grupo, após as avaliações, 

até chegarem no formato atual com quatro cantoras, relatando como era difícil ter que se 

despedir de pessoas com as quais elas conviveram intensamente durante o período de 

Trainee30. Também podemos contar com relatos como a da youtuber e ex-participante de 

um survival show de rap e ex-membro de um Girl group, GRAZY GRACE, que em 

                                                 
27 I Use to be a Kpop Girl group Trainee | REAL FOOTAGE Story time. S.I.: Grazy Grace, 2018. (12 

min.), son., color. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=FTyrHOGqMVw&t=672s. 

Acesso em: 29 jul. 2021. 
28 A cantora Olivia Hye do grupo LOONA treinou por apenas um dia antes de debutar com o grupo 

(Disponível em: https://aminoapps.com/c/kpoppt/page/item/olivia-hye/zl0e_KdHwI6epz2x71oXXzzJ 

LDn5LD7jr. Acesso em: 29 jul. 2021). 
29 O caso mais emblemático recentemente revelado foi a acusação de bullying entre membros do grupo 

AOA. Mina, uma ex-membro do grupo, revelou em suas redes sociais que tinha sofrido bullying por dez 

anos, o seu tempo com o grupo, por Jimin, a líder do grupo, relatando ainda que até hoje tinha que lidar 

com os danos que essa situação deixou na sua saúde emocional e mental, tendo passado por várias 

tentativas de suicídio desde essa época. O assunto se tornou quase um tabu dentro da comunidade 

kpopper pelo peso da história e pela quebra da ilusão que os fãs do grupo tinham de que todas as cantoras 

eram boas amigas. Como consequência das revelações Jimin foi afastada da indústria do entretenimento 

e o grupo caiu em ostracismo (Disponível em: https://extra.globo.com/tv-e-lazer/musica/cantora-de-pop-

anuncia-aposentadoria-apos-ser-acusada-de-praticar-bullying-rv1-1-24517770.html. Acesso em: 29 jul. 

2021). 
30 BLACKPINK: Light up the sky. Direção de CaroLine Suh. Produção de Cara Mones, Jon Kamen, David 

Sirulnick, Zara Duffy. Coréia do Sul: RadicalMedia, YG Entertainment, 2020. (79 min.), son., color. 

Legendado. Distribuição: Netflix (vídeo sob demanda). Disponível em: 

https://www.netflix.com/title/81106901. Acesso em: 29 jul. 2021.  



 

diversos dos seus vídeos explicou o funcionamento das audições31,32, do período de 

Trainee e suas próprias experiências com competitividade dentro de um grupo de KPOP. 

Enquanto existem grupos que, até onde os fãs podem perceber, possuem maior 

liberdade – na escolha de figurinos, na produção e escrita de músicas, no controle do seu 

próprio corpo e peso e etc. – como BTS e Mamamoo33, é perceptível de que essa não é a 

regra dentro da indústria musical coreana. 

Vemos no padrão de produção artística coreano um exemplo da indústria cultural 

em ação. As músicas são escritas e produzidas por profissionais, coreografias são criadas 

e treinadas meticulosamente, os artistas são produzidos desde o início da adolescência e 

uma grande quantidade de dinheiro é investido em videoclipes para produzir o produto 

ideal. Os fãs são consumidores desse produto cuidadosamente planejado pelas grandes 

empresas de KPOP. 

Os grupos de KPOP apresentam variadas formações, conceitos e subgêneros 

musicais, no entanto, não deixam de ser padronizados como o produto final de uma 

fábrica. A partir dos relatos de artistas e ex-Trainees, percebemos que o grande motivador 

da indústria do KPOP é o lucro, em detrimento da saúde física e mental dos artistas e 

podemos argumentar que as paixões dos fãs são usadas para chegar a esse objetivo. Como 

Adorno coloca ao falar sobre a indústria cultural e o lugar do povo nessa relação:  

O consumidor não é rei, como a indústria cultural gostaria de fazer crer, ele 

não é o sujeito dessa indústria, mas seu objeto. [...] As mercadorias culturais 

da indústria se orientam, como disseram Brecht e Suhrkamp há já trinta anos, 

segundo o princípio de sua comercialização e não segundo seu próprio 

conteúdo e sua figuração adequada. Toda a prática da indústria cultural 

transfere, sem mais, a motivação do lucro às criações espirituais. A partir do 

momento em que essas mercadorias asseguram a vida de seus produtores no 

mercado, elas já estão contaminadas por essa motivação. (ADORNO, 1986, p. 

93) 

                                                 
31 10MISTAKES KPOP Auditionees Make (Global Audition Do's and Don't). S.I.: Grazy Grace, 2020. 

Son., color. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kGpB37o2O7w. Acesso em: 29 jul. 

2021. 

32 I Auditioned For SM, YG, JYP (and tips!) 오디션 스토리타임!. Música: Grazy Grace. S.I.: Grazy Grace, 

2019. Son., color. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=XP8dStIfDoE. Acesso em: 29 jul. 

2021. 
33  Durante o trabalho de campo é perceptível como os fãs de determinados grupos se orgulham por 

diferentes motivos dos seus Idols preferidos, entre os fãs do BTS é sempre citado como uma qualidade 

do grupo o grande controle que eles têm nas produções e composições das músicas e álbuns e entre os 

fãs do Mamamoo é sempre citado o controle que elas têm das escolhas dos figurinos, composições das 

músicas e a liberdade de decidir o tipo de lançamentos que elas preferem fazer em cada comeback. Certas 

coisas sempre podem ser confirmadas pelos fãs, vendo os créditos de uma música por exemplo, outras 

são ditas em entrevistas pelos artistas, no entanto é difícil separar o que é realidade e o que é a imagem 

cultivada pelas empresas.  



 

O fã não está, no entanto, totalmente a mercê da indústria do KPOP. Podemos 

perceber no campo uma parcela dos fandoms que demonstram senso crítico ao discutir 

internamente os modelos empregados na formação dos Idols, no lado negativo das 

empresas e na falta de liberdade artística e criativa34. Essas discussões não impedem esses 

fãs de continuarem consumindo os grupos superproduzidos, as duas posturas diferentes 

se conciliam dentro do fandom.  

 

 

1.3.2 Estrutura dos grupos e terminologias 

 

Para quem não faz parte da comunidade Kpopper, o primeiro contato é uma 

imediata avalanche de termos e curiosidades sobre grupos, posições e papéis que os Idols 

têm em suas determinadas bandas. Antes de iniciar essa pesquisa eu já acompanhava 

diversos grupos e, apesar de não fazer parte ativamente das comunidades, já tinha me 

familiarizado com diversos termos, palavras em coreano e características que destacam 

os grupos de KPOP de outros grupos musicais ao redor do mundo. Muitos desses termos 

irão se repetir ao longo do trabalho, então para facilitar a compreensão da comunidade, 

assim como navegar nela, precisamos ter conhecimento dessas informações.  

Começando o mergulho no universo do KPOP, temos os grupos musicais. Dentro 

do KPOP, apesar de muitos artistas solo fazerem grande sucesso, sendo extremamente 

populares e recordistas de vendas na Coréia do Sul como a cantora e atriz IU, os grupos 

musicais são muito mais numerosos. Esses grupos podem ser masculinos, femininos ou 

mistos, no entanto, os grupos mistos foram perdendo a popularidade durante as décadas 

e atualmente são mais raros. Esses grupos variam em quantidade de membros indo de 

quatro membros35 até grupos enormes de doze membros ou mais36. Mesmo fazendo parte 

de grupos, os membros de grupos ativos podem lançar projetos solo sem precisarem ser 

desligados dos seus grupos e muitas vezes esses trabalhos solo são relacionados ou 

complementares aos projetos do grupo. 

                                                 
34  As postagens criticando as grandes empresas do KPOP eram praticamente diários nos grupos, 

demonstrando que a situação precária que muitos Idols passam para se manter na indústria não é 

aprovado ou desconhecido pelos fãs, assim como demonstra que os fãs, apesar de aceitarem os atrativos 

dos grupos, possuem uma visão crítica sobre as consequências da massificação da música coreana. 
35 Grupos muito populares dentro e fora da Coréia do Sul possuem quatro ou cinco membros, como 

BLACKPINK, Red Velvet, Mamamoo e 2ne1. 
36 LOONA é um grupo com 12 membros e diferentes suborganizações e NCT é um grupo com mais de 

vinte membros e frequentes novas adições até se tornar uma piada recorrente dentro da comunidade 

Kpopper que os fãs não conseguiriam mais decorar os nomes de todos os membros.  



 

 

Figura 3: NCT e seus 22 membros 

 

Fonte: KOREAN Celeb Gossip, 2020. 

 

Os grupos também podem ser divididos em subgrupos chamados de subunits ou 

Lines. As subunits são divisões feitas para lançamentos especiais que tem como objetivo 

focar em determinadas características, membros que complementam uns aos outros em 

voz e estilo músicas ou personalidade. Um exemplo é o grupo Mamamoo, com quatro 

membros e que foi dividido em duas subunits para o lançamento de duas músicas, a 

Rapper Line, com as cantoras Hwasa e Moonbyul, responsáveis pelos raps do grupo, e a 

Angel Line com as cantoras Solar e Wheein, focadas em performance vocal e com tons 

mais agúdos. Hwasa, apesar de também ser uma das principais vocalistas do grupo entra 

na Rapper Line pelo seu estilo e voz complementar melhor a Moonbyul na música da 

subunit.  

 

 

 



 

Figura 4: Angel Line VS Rapper Line37 

 

Fonte: AMINOAPPS, 20-- (a). 

 

O termo Line é usado da mesma forma que subunit, mas também pode se referir a 

divisões feitas pelos fãs baseadas em características individuais dos membros, como se 

referir a Japan Line, Chinese Line ou Thai Line para se referir aos membros estrangeiros 

de um grupo, ou 94 Line para se referir a membros do grupo que nasceram no ano 1994, 

Maknae Line e Unnie Line para se referir aos membros mais novos e mais velhos, 

respectivamente entre outros.  

O formato de banda de rock, ou pop rock, com membros tocando instrumentos38, 

não é incomum, mas o mais comum e popular são os grupos em que os membros apenas 

cantam e dançam.  

Esses grupos de KPOP podem possuir conceitos próprios ou conceitos diferentes 

a cada nova música ou álbum. O conceito dentro do KPOP funciona como subgêneros 

musicais ou como mitos de origem desses grupos. Para compreendermos melhor podemos 

olhar para alguns exemplos. Os conceitos como mitos de origem vemos em grupos como 

o EXO, AOA e LOONA. 

EXO é um dos grupos masculinos da terceira geração de KPOP, da empresa SM 

Entertainment e é formado por membros coreanos e chineses. Em seu conceito original, 

                                                 
37 Da esquerda para a direita: Solar e Wheein, a angel Line; e Moonbyul e Hwasa, a rapper Line. 
38 AOA é um grupo que por um determinado momento da sua carreira teve uma formação de banda. Outro 

exemplo é o grupo Onewe. 



 

cada um desses membros seriam alienígenas do EXOPLANET com poderes especiais, 

enviados para a Terra para protegê-la da Red Force, um símbolo o mal. Apesar desse 

conceito não acompanhar todos os clipes e temas de músicas do grupo, alguns 

lançamentos específicos como sua primeira música lançada e trabalhos solo dão dicas 

dessa história criada pelos produtores. 

No caso do AOA, grupo feminino da quarta geração de KPOP, o seu conceito de 

origem é de que as cantoras seriam anjos que vieram para a terra, além do grupo ter duas 

versões, uma seguindo o formato tradicional de canto e dança e outro em que os membros 

formam uma banda de pop rock. 

 

Figura 5: Cena do MV de debut do grupo AOA 

 

Fonte: LIHKG, 20--. 

 

Desses exemplos talvez o mais impressionante seja o do grupo LOONA, da quinta 

geração de KPOP formada por 12 garotas, especialmente pelo conceito de origem nunca 

deixar completamente os lançamentos e pela complexidade da sua história.  

O LOONA ou 이달의 소녀 – garota do mês – surgiu com a proposta de que 

durante um ano cada membro do grupo seria apresentada ao público com um lançamento 

solo por mês, além da cada garota ter uma cor e um animal – e em alguns casos, uma fruta 

– representando-as. As 12 membros ainda são divididas em três subunits que tiveram seus 

lançamentos próprios e cada uma dessas subunits contam uma história revelando mais 



 

sobre esse conceito, com a subunit 1/3 representando meninas que vivem na terra que 

conhecemos, a Odd Eye Circle em que as meninas tem seus olhos diferentes e cada um 

tem um poder, representando uma dimensão entre a terra e o paraíso e, por fim, a YYXY 

em que as meninas vivem em uma dimensão diferente chamada Eden. O objetivo do 

grupo é que as 12 meninas se encontrem em diferentes dimensões para formar o LOONA. 

Esse conceito complexo é alvo de diversas teorias e interpretações pelos fãs, inclusive 

essa explicação que é baseada especialmente em especulações de fãs. 

Os conceitos não precisam ser tão complexos e contar histórias fantásticas sobre 

os cantores, eles também podem indicar o tipo de som e o tema geral das letras de suas 

músicas. Red Velvet e BLACKPINK são exemplos de grupos com um conceito associado 

a origem do grupo que se limita a explicar as características musicais do grupo ao invés 

de contar um mito de origem. Os dois tem um conceito duplo em que o Red39 representa 

um lado pop, frenético e animado das músicas e Velvet40 representando um lado de estilos 

R&B, sensual e baladas; enquanto o Black41 representa um lado mais forte e intenso 

enquanto o Pink42 representa um lado jovial e inocente, das músicas, letras e estilo geral 

dos lançamentos. 

Alguns dos conceitos mais comuns dentro do KPOP são os conceitos fofos, com 

músicas inocentes e cantores vestidos com roupas coloridas e aspecto jovial; Girl crush43 

e Girl Power, em que as cantoras assumem um lugar de poder e destaque falando sobre 

mulheres fortes e são direcionadas para encantar ou inspirar as fãs mulheres; Dark, com 

visuais, danças e letras marcantes e poderosas, em alguns casos usando elementos do hip 

hop e rock para complementar esses aspectos, entre muitos outros.  

Desde o período de Trainee, os jovens aspirantes a cantores estão sendo avaliados 

e testados constantemente para que as empresas cheguem ao formato ideal para o grupo 

planejado. No período de Trainee, os melhores artistas são selecionados para preencher 

determinadas posições nos grupos baseado em suas aptidões e os fãs rapidamente 

                                                 
39 Um exemplo do conceito “Red” do grupo Red Velve disponível em: https://www.youtube.com/watch? 

v=WyiIGEHQP8o. Acesso em: 29 jul. 2021 
40 Um exemplo do conceito “Velvet” do grupo Red Velvet disponível em: https://www.youtube.com/watc 

h?v=J_CFBjAyPWE. Acesso em: 29 jul. 2021. 
41  Um exemplo “Black” do grupo BLACKPINK disponível em: https://www.youtube.com/watch? 

v=ioNng23DkIM. Acesso em: 29 jul. 2021 
42  Um exemplo “pink” do grupo BLACKPINK disponível em: https://www.youtube.com/watch?v= 

vRXZj0DzXIA. Acesso em: 29 jul. 2021. 
43 O grupo Mamamoo lançou uma música com o título “Girl Crush” em que a letra explicita algumas ideias 

em torno desse conceito, como a imagem de uma garota forte e legal usando um batom vermelho 

chamativo que não liga para o que os homens pensam dela (Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=8VqixYI3rKA. Acesso em: 29 jul. 2021). 



 

procuram aprender sobre essas posições nos seus grupos preferidos. Cada grupo tem sua 

formação particular então nem sempre essas posições são preenchidas, até porque nem 

todo grupo tem um conceito que pede que todas as posições sejam preenchidas44. 

As posições mais comuns são a de líder, o membro que vai se pronunciar pelo 

grupo, dar o exemplo e estimular o resto do grupo a trabalhar duro, normalmente é o 

membro mais velho do grupo; o Maknae, o mais novo do grupo; o main dancer e o Lead 

dancer, que são usualmente o melhor dançarino e o segundo melhor dançarino do grupo; 

o main Vocal e o Lead Vocal, que são o melhor cantor e o segundo melhor cantor do 

grupo; e o Visual que é o mais bonito do grupo, que muitas vezes vai aparecer mais em 

MVs, nos centros das coreografias e propagandas.  

O destaque dado aos membros mais novos e mais velhos do grupo tem ligação 

com a cultura coreana e com a hierarquia de idade, que tem grande importância na Coréia 

do Sul. Espera-se um respeito das pessoas mais jovens em relação às mais velhas e os 

termos honoríficos são uma das formas de demonstrar esse respeito. 

Muitos dos termos usados para se dirigir a essas posições e características dos 

grupos são palavras coreanas ou palavras nativas à comunidade Kpopper e esse 

vocabulário é adquirido por fãs novos assim que começam a fazer parte da comunidade, 

sendo essenciais na comunicação entre os fãs e para acompanhar os seus grupos favoritos 

e assim apoiar os grupos mais eficientemente.  

Alguns desses termos são Aegyo, que é como são chamados Idols com aparência 

ou comportamento fofo; Bias, UTT ou Ultimate e bias wrecker, que são o seu Idol 

preferido em um grupo, seus Idols preferidos dentro todos os grupos e um Idol que é tão 

carismático que toma facilmente o lugar de preferido de outros Idols; comeback, que é 

todo lançamento novo de um artista; debut, que é o lançamento de um novo grupo, ou sua 

música de estreia; entre muitos outros. 

 

 

 1.4 O impacto do KPOP na moda e na estética e a participação do fã na indústria 

 

A importância do Visual no KPOP já se torna evidente ao assistir qualquer MV. 

Os cenários utilizados, os efeitos especiais, as roupas usadas pelos cantores e dançarinos, 

                                                 
44 Grupos como o BLACKPINK e o ONEUS não possuem líder, uma das posições mais comuns entre os 

grupos. Os membros do grupo ONEUS explicam essa decisão argumentando que todos os membros do 

grupo têm o mesmo nível de responsabilidade uns com os outros. 



 

as maquiagens e cabelos coloridos, tudo é escolhido e planejado de uma forma a auxiliar 

a contar a história que o grupo se propõe a narrar e a capturar a atenção dos fãs. 

Cores vibrantes, mudanças de cenários rápidas e vários figurinos diferentes para 

cada cantor são características comuns nos MVs e transformam o momento de assistir o 

videoclipe em uma experiência que complementa ouvir a música, é indissociável para um 

fã de KPOP a música de sua coreografia e de seu MV. Nos grupos de Facebook um dos 

tipos de postagem mais comuns são os trechos de MVs, especialmente os recém lançados, 

ou os que marcaram um ano, ou época, para os fãs. 

A estética usada nos MVs também complementa o conceito escolhido para o 

comeback especifico, sendo usado para reforçar os temas que serão apresentados. Um 

grupo que está utilizando o conceito fofo, por exemplo, terá um MV com cores pastéis, 

claras e vibrantes, muito provavelmente, enquanto um grupo com o conceito dark terá 

cores fortes e escuras, e roupas com muito acessórios, como correntes. 

 

Figura 6: Cena do MV da música Likey do grupo TWICE 

 

Fonte: TWICE "LIKEY" M/V. S.I.: JYP Entertainment, 2017. Son., color. Captura de tela. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=V2hlQkVJZhE. Acesso em: 29 jul. 2021. 

  

Como podemos ver nas imagens, as paletas usadas nos MVs que usam o conceito 

fofo são coloridas, pastéis e com bastante rosa. As roupas usadas vão combinar com o 

ambiente do MV, normalmente acentuam uma aparência jovial. Em “Likey” as cantoras 

passeiam por uma cidade enquanto se filmam com câmeras e celulares, brincando e 



 

fazendo a coreografia enquanto cantam sobre a necessidade de se arrumar e tentar parecer 

mais bonita ou na moda para postar fotos em redes sociais.  

 

Figura 7: Cena do MV de Ice Cream do grupo BLACKPINK feat Selena Gomez

Fonte: BLACKPINK - 'Ice Cream (with Selena Gomez)' M/V. S.I.: YG Entertainment, 2020. Son., color. 

Captura de tela. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=vRXZj0DzXIA. Acesso em: 29 jul. 

2021. 

 

No caso de Ice Cream, passeamos por cenários como um cul-de-sac, uma quadra 

de tênis, uma sorveteria e um parque de diversões, todos adotando um estilo que faz 

parecer que estamos vendo uma casa de bonecas, colorida e vibrante. As cantoras estão 

sempre rodeadas por bichos de pelúcias, animais de verdade, sorvetes e bicicletas e 

patinetes. Apesar da letra ter um apelo sexual explicito, as imagens contrastam por passar 

jovialidade e inocência aos fãs, tornando-se até um meme na comunidade quando os fãs 

brasileiros começaram a procurar a tradução da música e descobrirem o conflito entre a 

imagem e a mensagem. 

Um dos aspectos mais marcantes vistos especialmente dentro do conceito fofo, 

apesar de não se limitar a ele, é a evidente jovialidade dos artistas, ressaltado por 

diferentes elementos visuais no KPOP. Os artistas costumam começar suas carreiras 

muito cedo, grande parte sendo ainda menores de idade, formando uma faixa etária entre 

os artistas que vai do meio da adolescência até o fim dos vinte anos. Podemos tomar como 

um exemplo entre tantos outros o grupo LOONA, em que a integrante mais nova tinha 

15 anos quando debutou e a integrante mais velha tinha 21 anos na mesma época.  

Yeojin, a Maknae do grupo, inclusive ficou de fora da maior parte das promoções 

e apresentações das músicas lançadas nesse início de carreira porque precisava terminar 

o período escolar. E se por um lado os artistas começam as suas carreiras no KPOP 



 

bastante cedo, espera-se da maioria deles que se aposentem também em uma idade 

relativamente jovem, não passando dos trinta anos em boa parte dos casos. 

Como Señor (2018) aborda em seu trabalho, a sociedade coreana e sua 

heteronormatividade exige de seus jovens, em especial as mulheres, que chegando em 

determinada idade se casem e tenham filhos. O que essa exigência representa para as 

mulheres coreanas pela forma que a sociedade se organiza, muitas vezes é um 

afastamento das suas carreiras, tendo as possibilidades profissionais altamente limitadas 

por um entendimento de que mulheres que são mães não conseguem ou podem se dedicar 

da mesma forma que mulheres sem filhos às suas carreiras. 

O KPOP sendo fruto da cultura sul coreana traz para si uma série de aspectos 

herdados dela. Um desses aspectos é exatamente essa expectativa de que os Idols 

terminem os ciclos de suas carreiras a tempo de cumprirem as expectativas da sociedade 

de formarem uma família chegando aos trinta anos. Somado a isso temos os contratos 

tradicionais dos grupos que duram sete anos, não sendo muitos os grupos que conseguem 

manter sua fama por mais tempo do que isso justificando uma renovação de contratos 

muito mais longa, assim um Idol que debute com o seu grupo no início dos vinte anos, 

terminará a sua carreira no início dos trinta. 

A eterna juventude dos Idols, levada da vida real para os elementos visuais em 

torno do KPOP, em suas roupas, maquiagens e gestuais fofos e inocentes, se associa a um 

ideal de beleza coreano exigido das jovens cantoras, mas não limitado a elas, estando 

presente também em grupos masculinos. 

É interessante notar que a faixa etária dos fãs de KPOP, especialmente no Brasil 

e nos grupos de Facebook analisados, coincide com a faixa etária dos Idols, o que pode 

tanto justificar o apelo do gênero musical para esse grupo de pessoas quanto indicar uma 

possível estratégia das empresas ao selecionarem o seu público alvo.  



 

Figura 8: Cena do MV de Monster do grupo EXO 

 

Fonte: MONSTER. S.I: SM Entertainment, 2016. Son., color. Captura de tela. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=zBD2dt7tRng. Acesso em: 29 jul. 2021. 

 

No MV de Monster, do grupo EXO, as cenas se alternam em paletas dominadas 

pelo preto e cinza e azul e roxo. Os cantores usam roupas pretas ou em estilo militar, 

usando correntes, piercings falsos e algemas. A coreografia é cheia de movimentos fortes 

e formações de grupo. Esse estilo é muito recorrente em grupos masculinos, apesar de 

não serem o único conceito usado por eles. 

Em Ponzoña, as cantoras do grupo Purple Kiss interpretam bruxas, logo na cena 

inicial vemos as Idols em frente a uma mesa cheia de artefatos, ervas e objetos 

supostamente mágicos, enquanto uma delas segura um livro de capa preta e símbolos 

vermelhos. As paletas azul e roxa dominam as cenas durante o clipe e os dançarinos de 

apoio ajudam a criar o clima de magia e mistério. Assim como no exemplo anterior, a 

coreografia é cheia de momentos em que se criam imagens com as formações de grupo. 

 



 

Figura 9: Cena do MV de Ponzoña do grupo Purple Kiss

 

Fonte: 퍜플킄슄(PURPLE KISS) 'Ponzona' MV. S.I.: Rbw Inc, 2021. Son., color. Captura de tela. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8Lyf6PipuIg. Acesso em: 29 jul. 2021. 

 

Os MVs acabam sendo uma vitrine de moda e maquiagem coreanas para o resto 

do mundo, com muitos itens e tendências se popularizando entre os fãs de KPOP por 

todos os continentes. Durante o trabalho de campo em diversos momentos nos deparamos 

com comentários e posts que indicam como os Idols inspiram a forma de se vestir dos 

seus fãs. São desde fãs procurando as marcas de tintas de cabelo usadas pelos Idols para 

colorir os seus cabelos, fãs que tentam emular as maquiagens e técnicas usadas na coreia, 

adotando o estilo Uzzang45, a estampas e peças de roupa que ganham popularidade em 

determinado ano por um Idol popular usar a determinada roupa em um MV46. 

Dessa forma os padrões de beleza coreanos acabam se tornando conhecidos dentro 

da comunidade de fãs internacional e em alguns casos se popularizando entre esses fãs 

que procuram emular a aparência dos seus Idols, por meio de maquiagem, lentes de 

contato e, é claro, das roupas. Os produtos de K-beauty passam a ser mais procurados e 

consumidos no ocidente, numa expansão da onda Hallyu, como apontam Santana e 

Santos: 

Diante do crescimento da hallyu as empresas de cosméticos da Coreia do Sul 

perceberam nos seguidores da onda coreana um público potencial para 

direcionar seus produtos. Já é possível encontrar na indústria estética 

cosméticos relacionados a hallyu por serem ligados a k dramas, ou 

                                                 
45 “Rosto perfeito”, termo relacionado também a uma comunidade e uma estética baseada na moda e estilos 

de maquiagem coreanos. (MENDONÇA, 2018) 
46 Um caso marcante dentro da comunidade foi o da blusa de rosquinhas do Homer Simpson usada pelo 

rapper Mark Tuan, integrante do grupo GOT7 em 2016, que se tornou uma febre entre os fãs de KPOP 

na época.  



 
principalmente a Idols da cultura em questão. (SANTANA; SANTOS, 2018, 

p. 40) 

Esse padrão de beleza coreano tem bases na formação sociocultural do país, 

portanto precisamos considerar as influencias históricas que levaram esse ideal de beleza 

a ser o que é atualmente. Como Amaral (2019) analisa em seu trabalho sobre a relação do 

KPOP, mídia e padrão de beleza coreano, o ideal de beleza feminina que encontramos 

dentro do KPOP é bem diferente do ideal propagado pelas mídias brasileiras. 

 

Figura 10: IU 

 

Fonte: AMINOAPPS, 20--. 

 

Se tomarmos como exemplo a cantora Anitta e a Idol e atriz IU, podemos fazer 

uma comparação para entendermos as diferenças dos dois padrões. Enquanto Anitta 

possui um rosto com traços marcantes, olhos grandes, pálpebras duplas, maçãs do rosto e 

maxilar marcantes, IU tem várias características faciais tidas como ideais pelos coreanos, 

com o rosto delicado, queixo em V, boca pequena e carnuda, nariz alto e olhos com Aegyo 

Sal. Os corpos também possuem muitas diferenças, com Anitta exibindo o corpo 

voluptuoso e a pele bronzeada com roupas sensuais e IU sendo magra e esguia, com a 

pele branca e se vestindo de forma conservadora para os padrões brasileiros e inocente. 

 

 

 



 

Figura 11: Anitta 

 

Fonte: TERRA, 2021. 

 

O foco em uma pele clara e sem sinais de imperfeição, como cicatrizes e sardas, 

não tem a mesma origem ou contexto que poderíamos usar para discutir o favorecimento 

da pele branca em uma sociedade como a brasileira. Enquanto o nosso país tem um 

passado de escravidão e relações sociais complexas interlaçadas com racismo, o contexto 

da preferência por peles claras na Coréia do Sul vem das origens da tradição de 

xamanismo coreano e do período feudal, onde a pele branca era associada a superioridade 

e a nobreza. Por não precisar trabalhar nos campos, os nobres mantinham a pele clara e 

sem machucados, ao mesmo tempo que a pele bronzeada era associada a camponeses 

(AMARAL, 2019, pg. 37). 

A pele branca e sem manchas de acne, sardas ou outras imperfeições se 

estabeleceu como um ideal de beleza na Coréia moderna, com inúmeros produtos de 

beleza coreana prometendo clarear a pele e mantê-la delicada e perfeita. A fixação com a 

pele branca é tanta no meio do KPOP que é muito comum o uso de maquiagens e filtros 

para clarear ainda mais a pele dos Idols, ocultando muitas vezes o tom naturalmente mais 

escuro desses cantores, ação chamada pelos fãs de whitewashing. A descrição feita das 

maquiagens Ulzzang por Mendonça (2018) nos remete a esse aspecto da beleza coreana, 

com o uso de bases densas e com muita cobertura em todo o rosto e o uso de sombra e 

luz para simular um rosto em formato V, como desejado pela maioria dos coreanos. 

O padrão de um corpo feminino na Coréia é um corpo extremamente magro, com 

quadris estreitos e pernas longas e finas, um contraste radical com os corpos das 

celebridades ocidentais e seus corpos voluptuosos e quadris largos, como as irmãs 



 

Kardashian e cantoras pop como Beyonce e Rihanna. A sensualidade dentro do KPOP 

muitas vezes é traduzida para o público por meio de representações de inocência ou 

elegância, com atuações fofas e infantis por parte das Idols.  

Uma característica facial importante presente nos rostos mais elogiados da Coréia 

é o Aegyo Sal, uma dobra na parte debaixo dos olhos que pode se formar quando se sorri. 

Algumas pessoas possuem o Aegyo Sal naturalmente, mas outros criam por meio de 

adesivos vendidos na Coréia do Sul e por meio de maquiagem. O trabalho de Mendonça 

(2018) explicita ao investigar a comunidade Ulzzang brasileira alguns traços desse padrão 

de beleza coreano, muito presente na prática do Ulzzang que é derivado de modelos e 

artistas coreanos.  

Como a autora afirma a partir de sua pesquisa, os membros dessa comunidade 

fabricam novos traços em seus rostos usando maquiagem, lentes de contato e perucas, 

aproximando-se desse padrão, mesmo quando ele não tendo surgido considerando rostos 

de etnias que não asiáticas, e muitos desses traços sendo atingidos pelos próprios coreanos 

a partir de cirurgias e intervenções plásticas. Ainda assim, a intenção daqueles que fazem 

parte da comunidade Ulzzang é a de atingir uma aparência natural, por mais que a 

descrição das alterações feitas com a maquiagem sugira o contrário. O modelo de beleza 

mais tradicional coreano, como representado aqui pela atriz e cantora IU, é um modelo 

que inspire naturalidade e inocência 

Vemos então dois padrões de beleza que se chocam em diversos elementos, tanto 

físicos quanto mais subjetivos e ligados a personalidade, como a idealização de uma 

mulher inocente e fofa coreana versus a mulher ocidental independente e sensual. Os fãs 

brasileiros foram formados desde o nascimento pela sociedade onde vivem e as mídias 

ocidentais consumindo e assimilando o padrão de beleza ocidental, mas do momento em 

que entram para o fandom do KPOP passam a consumir diariamente produtos que vendem 

esse outro padrão de beleza. Esse é um dos momentos em que iremos observar a 

hibridização cultural dessa comunidade, motivada especialmente pelas redes sociais, que 

é o canal principal por onde esses fãs entram em contato com a cultura coreana. 

Como já foi argumentado anteriormente, a indústria musical coreana produz os 

seus artistas especialmente para o consumo do seu público alvo, que são os fãs. Esse 

consumo, seja pelo streaming de músicas e videoclipes pela internet ou pela compra de 

produtos oficiais é uma parte importante do exercício do fã e uma forma de dar vazão às 

paixões. 



 

No entanto, a relação entre fã e artista não acaba no consumo dos produtos diretos 

desse trabalho. Parte das peculiaridades do KPOP, que também são grandes atrativos para 

os fãs, são as coreografias e a moda, como relatado anteriormente. Quando um fã aprende 

as coreografias e grava vídeos dançando com amigos, ou quando o fã tenta se vestir e se 

maquiar como o seu Idol preferido, eles estão interagindo com o seu objeto de paixão, 

como apontado por Fernandes e Travancas, traçando um paralelo com o cosplay: 

A experiência dos cosplays, animekês e covers de k-pop é mais do que 

simplesmente se vestir a caráter, envolvendo também a interpretação (ou 

performance), materializada na postura, no jogo das identificações, na 

compreensão do que é ser os diversos personagens. Na prática dessas 

performances, os indivíduos modificam o conhecimento, atualizam 

virtualidades e concretizam imaginários. (FERNANDES; TRAVANCAS 

2018, p. 62) 

Outra forma do fã interagir com a música e com seus artistas favoritos é a partir 

da mídia criada pelos próprios artistas e pelas empresas que os administram. Apesar da 

aproximação entre famosos e fãs a partir das redes sociais, não são muitos os artistas de 

KPOP que tem total controle de suas redes sociais, muitas delas sendo perfis dos grupos 

e não dos artistas, apresentando então uma limitação de interação e conteúdo produzido. 

Na Coreia do Sul existem plataformas especificas para a interação direta entre fãs e Idols, 

inclusive com lives, no entanto o acesso fica limitado pela localização e linguagem.  

Então entram os bastidores de clipes, entrevistas, programas de auditório e reality 

shows produzidos tanto pelas próprias empresas responsáveis pelos artistas quanto canais 

de TV coreanos, que mostram um lado mais pessoal e individualizado desses Idols e que 

podem ser assistidos no Youtube, muitas vezes com legendas em diversos idiomas, 

disponibilizados pelas empresas ou por fãs. 

Os fandoms se formam a partir das paixões despertadas nos fãs e da socialização 

desses indivíduos que compartilham dessas paixões, seja ela pela música de um grupo, 

por livros ou séries de TV. As paixões dos fãs podem ser demonstradas de diferentes 

formas que serão exploradas nesse trabalho.  



 

2 METODOLOGIA E EXPERIÊNCIAS NO CAMPO 

 

Durante cinco meses em 2020 foi realizado o trabalho de campo em quatro grupos 

de Facebook dedicados a KPOP. No capítulo a seguir vamos ponderar sobre os aspectos 

em torno da pesquisa de campo virtual, suas vantagens e suas dificuldades e também 

expor aqui algumas das experiências vividas nesses meses de imersão na comunidade 

Kpopper, e também apresentar a metodologia usada durante essa pesquisa. 

Antes de iniciar a pesquisa, já era familiarizada com essa comunidade e me 

considerava também de certa forma parte dela, por ser uma fã de KPOP, no entanto nunca 

tinha participado ativamente dessa comunidade virtual e a pesquisa me trouxe vários 

questionamentos sobre o que é ser de fato um fã, ou um “bom” fã de KPOP. Iremos refletir 

sobre esses aspectos que foram trazidos durante a experiência no campo. 

 

 

2.1 A pandemia de Covid-19 e seu impacto no campo 

 

Em dezembro de 2019 começou a epidemia do novo coronavírus em Wuhan, 

China e em alguns meses o vírus se espalhou por todos os países do mundo e se tornou 

uma pandemia. Em março de 2020 começamos a ter os primeiros casos e vítimas no 

Brasil 47 , iniciando um período de distanciamento social e interrupção de atividades 

presenciais por todo o país48.  

Uma semana antes da quarentena começar eu ainda estava realizando o trabalho 

de campo em outra temática, acompanhando eventos sobre cultura japonesa no Rio de 

Janeiro e após uma pausa de cinco meses de questionamento e dúvidas sobre se seria 

possível retomar o trabalho de campo presencial, tomei a decisão de mudar o foco da 

pesquisa e também o campo para poder dar seguimento à pesquisa. 

Em uma questão de dias a vida de grande parcela da população mundial passou a 

ser restrita ao ambiente familiar e, é claro, ao ambiente virtual. Escolas, trabalhos e lazer 

                                                 
47 G1. Primeiro caso confirmado de Covid-19 no Brasil ocorreu em SP e completa seis meses nesta 

quarta. 2020. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/08/26/primeiro-caso-

confirmado-de-covid-19-no-brasil-ocorreu-em-sp-e-completa-seis-meses-nesta-quarta.ghtml. Acesso 

em: 29 jul. 2021. 
48  RIO DE JANEIRO. Decreto nº 46.966, de 11 de março de 2020. Dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, 

e dá outras providências. Rio de Janeiro, RJ, 13 mar. 2020. Disponível em: 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=390644. Acesso em: 29 jul. 2021. 



 

passaram a usar os meios virtuais para continuarem existindo na rotina de muita gente. 

Apesar de aulas online, home office, comunidades virtuais, jogos, música e muitos outros 

já existiam muito antes na internet, a importância e uso desses elementos virtuais 

aumentaram consideravelmente durante a pandemia. 

E se antes os fãs de KPOP tinham alguns – mesmo que limitados – ambientes 

físicos para se encontrarem, como os próprios eventos de cultura japonesa que também 

abrigam muitos elementos da comunidade Kpopper49 , agora com a pandemia a sua 

socialização e canais para exercer o seu papel de fã estava totalmente limitado ao virtual. 

Não podemos afirmar, no entanto, que a socialização nessas comunidades virtuais 

tenha mudado muito em suas dinâmicas com a pandemia, pois a comunidade Kpopper foi 

construída com base na internet e já dependia dela grandemente para continuar existindo. 

Como apontado no capítulo anterior, a popularização do KPOP no ocidente se deu com 

base na internet, com as redes sociais e plataformas de streaming, fazendo sentido da 

importância da internet na comunicação entre os fãs. 

Ao começar a imersão nos grupos onde a pesquisa foi realizada, começou a surgir 

para mim o questionamento se a pandemia afetaria de alguma forma o surgimento de 

novos fãs ou então um novo nível de participação ativa desses fãs na comunidade. Apesar 

de não ter como calcular o nível de interação nos grupos antes da pandemia comparado 

com o que eu observava durante o campo, pois não fazia parte dos grupos antes, percebi 

em certas postagens e comentários que nos davam algumas pistas. 

Grande parte dos participantes dessas comunidades estão em idade escolar, como 

indicam as enquetes e entrevistas realizadas, além da observação das postagens que 

davam dicas da realidade social daqueles que comentavam e criavam as postagens. E 

durante o período pesquisado, as escolas e universidades ainda estavam fechadas, 

funcionando de forma online.  

Em certas postagens e comentários vimos relatos de jovens preocupados com o 

momento em que voltariam a aula presencial ao ter que se deparar com os colegas de 

                                                 
49 A cada ano que participei de eventos de cultura japonesa, do ano de 2017 até 2020, foi notado uma 

presença crescente de elementos coreanos, chegando a me deparar com estandes totalmente voltados ao 

KPOP no último evento de grande porte que participei um mês antes do início da quarentena no estado 

do Rio de Janeiro. Travancas em “Mudanças nos eventos de animê brasileiros: da cultura pop japonesa 

à cultura pop mundial” e Sasaki em “Língua e cultura pop japonesa no Brasil – Resultados de uma 

pesquisa de campo em São Luís (MA) e Fortaleza (CE)” também falam sobre as atividades relacionadas 

a KPOP que vem se tornando cada vez mais comuns dentro dos eventos de cultura pop japonesa, como 

as competições de covers de danças. 



 

escola e serem descobertos como fãs de KPOP, por terem entrado na comunidade durante 

a pandemia, longe da visão e julgamento dos colegas50. 

Na enquete realizada vimos uma porcentagem de 14,8% de fãs que descobriram o 

KPOP durante a pandemia, em muitos casos por meio das redes sociais e em outros casos 

por meio de indicações de amigos ou familiares. Por fim, não tenho como afirmar que o 

número de fãs dentro dos grupos observados aumentou durante a pandemia. 

Um assunto recorrente nos grupos era a importância do KPOP na vida dos fãs, 

muitas vezes os grupos favoritos sendo um grande apoio emocional na vida do fã. Em 

diversos posts vimos relatos de jovens sobre como determinado grupo e suas músicas os 

ajudam a lidar com problemas em casa, na escola ou emocionais como a depressão ou 

baixa autoestima. Em um momento delicado como uma pandemia em que temos que ficar 

em casa lidando com uma rotina diferente, medos e constantemente bombardeados por 

notícias de mortes e problemas sociais em consequência da má administração da crise na 

saúde causada pela pandemia, é compreensível que a música e a arte sejam um caminho 

de escape e busca de equilíbrio emocional. E para o fã de KPOP esse refúgio é em clipes 

coloridos e músicas dançantes e animadas.  

A produção musical na Coréia do Sul, apesar do baque inicial e financeiro e 

mudanças em premiações e shows sem plateia, continuou relativamente sem mudanças, 

o que ainda dá um senso de normalidade para o fã, que pode estar vivendo um momento 

de grandes incertezas, mas que sabe que em determinada data terá um novo MV e um 

novo álbum do seu artista preferido para ouvir. 

 

 

2.2 Etnografia virtual, suas vantagens e desafios 

 

A impossibilidade de ir a campo fisicamente durante uma pandemia e passando 

por períodos extensos de quarentena e distanciamento social não significa que a pesquisa 

deve ser interrompida. Certos segmentos e temas se tornam impossíveis de ter 

continuidade, de fato, no entanto temos hoje a alternativa da etnografia virtual como 

metodologia e todo o campo da internet trazendo as mais variadas relações e interações 

sociais para serem estudadas e compreendidas pela ciência social e antropologia. 

                                                 
50 Existe uma percepção dentro da comunidade kpopper de que fora da comunidade existe um preconceito 

em relação ao gosto musical e também em relação ao interesse dos fãs pela cultura oriental. 



 

Com o surgimento da internet e a popularização dos computadores nas casas ao 

redor do mundo durante a década de 1990, surge também os primeiros estudos sobre a 

internet e tecnologia dentro da antropologia. Com o passar dos anos entrando no século 

XXI, a internet foi ficando mais popular entre boa parte das camadas sociais com o auxílio 

dos celulares, que também tornaram a participação nas redes sociais ainda mais 

democratizada. 

Quando começamos o treinamento nos estudos da antropologia e começamos a 

nos preparar para “ir a campo” imediatamente nos voltamos para os estudos e 

metodologias consolidadas de etnografia, iniciados por nomes como Malinowski e Boas, 

então quando nos preparamos para uma etnografia virtual surge o questionamento: o quão 

diferente é a etnografia da etnografia virtual? E que ferramentas podem ser usadas nesse 

ambiente diferente? 

Se considerarmos a interpretação de Geertz como realizada por Polivanov 

(2013)51 acerca da etnografia e da noção de descrição densa, então podemos entender que 

a preparação teórica e o treinamento de um “olhar antropológico” seria o ponto essencial 

para iniciar o campo na internet. 

Com a internet podemos nos questionar sobre o termo campo, já que não estamos 

falando de um ambiente físico, palpável, onde a princípio podemos pensar que não há 

deslocação e, portanto, talvez não pudéssemos considerar um “campo válido”, no entanto 

nas reflexões realizadas por Gomes e Leitão (2011) sobre o estar lá na pesquisa em 

ambiente virtual e Noveli (2010) acerca da adaptação da etnografia ao ambiente virtual e 

a integração entre o mundo real e virtual como sendo parte um do outro, partindo do ponto 

de que a pesquisa no ambiente virtual envolve a imersão nesses ambientes virtual e assim 

a produção de uma presença virtual, entendemos que é uma forma diferente porém ainda 

muito real de existir e socializar, mediados por computadores, celulares e códigos de 

programação. 

Mesmo sem precisar nos deslocar fisicamente para chegar ao campo, o ato de ligar 

um celular ou computador, entrar no Facebook, logar em sua conta e entrar nos grupos 

pesquisados, observar, interagir e participar da comunidade exige tempo, dedicação e 

                                                 
51 "Segundo a Teoria Interpretativa da Cultura defendida por Geertz, a etnografia é menos um conjunto de 

técnicas e procedimentos e mais efetivamente uma “descrição densa” de determinada cultura: praticar a 

etnografia é estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever textos, levantar genealogias, 

mapear campos, manter um diário, e assim por diante. Mas não são essas coisas, as técnicas e os 

processos determinados, que definem o empreendimento. O que o define é o tipo de esforço intelectual 

que ele representa: um risco elaborado para uma “descrição densa”, tomando emprestada uma noção de 

Gilbert Ryle. (GEERTZ, 1978, p. 15)" (POLIVANOV, 2013, p. 62.) 



 

imersão na comunidade em questão e nas relações com os indivíduos pesquisados. No 

momento dedicado todo dia à pesquisa de campo, a dedicação e concentração é continua 

e não diferente de como seria caso o deslocamento ao campo fosse físico. 

O fato de não existir deslocamento é um dos aspectos vantajosos da etnografia, já 

que apresenta uma economia considerável de tempo e de custo, dependendo do campo 

pretendido (NOVELI, 2010). Ao acompanhar os eventos de cultura pop asiática, 

gastamos com o transporte ao redor da cidade do Rio de Janeiro e arredores, além dos 

ingressos de entrada e alimentação. Ao passo que ao acompanhar a comunidade Kpopper 

de forma virtual, temos um acesso quase imediato e sem gastos extras. Para ter acesso aos 

indivíduos basta responder um formulário, ser aceito nos grupos e mandar uma mensagem 

pelo Messenger para os indivíduos que serão entrevistados ou criar uma postagem no 

grupo para que todos possam ver. O tempo de acesso pode variar nesses casos entre 

imediato a um ou poucos dias.  

Por outro lado, é fácil se perder na pesquisa ao sermos acertados com informação 

por todos os lados. A quantidade de material que pode ser recolhido ao realizar uma 

pesquisa como essa em relativamente pouco tempo é desconcertante. Ao entrarmos em 

um grupo com milhares de fãs, vemos postagens serem criadas e comentários sendo feitos 

com uma velocidade imediata e se torna fácil se perder na tentativa de avaliar o que é 

relevante e o que não é (NOVELI, 2010). Podemos também nos acomodar em uma 

posição de observador passivo, ou de lurker (NOVELI, 2010), ao termos acesso a tanto 

material sem precisarmos ativamente buscá-lo.  

Nesse aspecto das desvantagens encontradas em um campo virtual, temos a 

possibilidade de sermos confundidos por uma falsa sensação de imparcialidade que vem 

com o distanciamento colocado entre o pesquisador e os membros da comunidade 

pesquisada (NOVELI, 2010). Detalhes como a impossibilidade de comunicação não 

verbal, como a observação de expressão corporal e facial, pode incorrer em perda de 

sutilezas e informações importantes se o pesquisador não estiver bem preparado. Também 

poderia destacar aqui o medo constante de ser enganada pelos interlocutores pelo 

anonimato e facilidade de criação de informações falsas permitidas pelo ambiente virtual. 

Outra vantagem que está conectada a uma desvantagem particular enfrentada por 

mim nessa pesquisa é o fato de ser uma pesquisadora insider (HODKINSON, 2005 apud 

AMARAL, 2009). Eu já me considerava parte da comunidade Kpopper por ser uma fã de 

determinados grupos, apesar de nunca ter tido contato antes com esses grupos de fãs no 

Facebook ou outras redes sociais. Assim, ao entrar no campo eu não era estranha aos 



 

temas discutidos nas postagens e aos termos específicos usados pela comunidade. A 

facilidade de me comunicar e compreender as particularidades das questões dos 

indivíduos estudados, sem dúvida me economizou tempo de me familiarizar e me 

aproximar das pessoas. 

No entanto foi necessário fazer um exercício de distanciamento do olhar, 

especialmente no primeiro mês de pesquisa, ao perceber que quando se tratava de 

determinadas questões eu já tinha uma opinião pré-formada que me atrapalhava ao tentar 

compreender a situação como pesquisadora. Além disso destaco aqui as afetações que a 

proximidade com o objeto estudado traz.  

A modalidade “ser afetado” no campo, como trouxe Jeanne Favret-Saada (2005), 

pode ser aplicada nesse caso em um diferente contexto. Como Favret-Saada não 

conseguiu se inserir no campo de fato sem antes se deixar ser afetada pela bruxaria, como 

uma pesquisadora insider não posso deixar de me deixar afetar em diversos momentos do 

trabalho de campo, pois como fã também estava exposta às paixões que caracterizam a 

experiência de um fã. 

Antes de iniciar o trabalho de campo, ao refletir sobre as questões de proximidade 

do objeto pesquisado e neutralidade em relação às minhas observações, não considerei 

que as possíveis formas em que essa proximidade me afetaria. Ao escolher um objeto tão 

próximo a mim, cogitei que as maiores consequências seriam positivas. 

De fato, logo ao entrar nos grupos onde realizei a pesquisa, o conhecimento 

extenso sobre diversos grupos, a familiaridade com os termos usados dentro dos fandoms 

e com certas categorias me economizaram muito tempo ao navegar pelas postagens e 

interações dos fãs, além da vantagem ao abordar os entrevistados, permitindo uma 

conversa mais fluida e o estabelecimento rápido de confiança com os interlocutores, já 

que era enxergada por eles como pertencente ao grupo. 

A distância e a familiaridade são duas categorias importantes ao pensarmos as 

facilidades e as dificuldades encontradas ao realizarmos uma pesquisa etnográfica como 

pesquisadora insider. Gilberto Velho (1987) aborda as diferentes formas em que a 

distância pode ser sentida e compreendida em um trabalho etnográfico, citando as 

distancias sociais e psicológicas como aspectos pertencentes à problemática em torno da 

complexa tarefa de se colocar no lugar do outro de uma forma eficaz a ponto de passarmos 

a compreender o grupo estudado além das superficialidades. 

As distancias como analisadas por Velho, podem compreender diferentes 

características sociais, além de meramente uma distância física entre o pesquisador e o 



 

pesquisado, no caso de um antropólogo que tem que viajar para outro país, por exemplo, 

para executar sua pesquisa de campo. A distância não precisa ser entre dois países ou 

continentes para que elas se mostrem em aspectos como a linguagem ou diferenças de 

classes sociais. Em uma etnografia virtual, o deslocamento físico pode se anular, mas a 

distância física não necessariamente deixa de existir, assim como as diferenças sociais. 

Os grupos pesquisados eram compostos de mais de mil membros de todas as 

partes do Brasil e de diferentes gêneros, orientações sexuais, idades e classes sociais. 

Apesar de certas características sociais os unirem, como a prevalência de mulheres, 

membros da comunidade LGBTQ+, jovens e muitos membros do sul e sudeste do país, a 

presença de pessoas que não se encaixavam nessas categorias não passavam 

desapercebidas em brincadeiras, dinâmicas e posts que fugiam à temática KPOP. 

Apesar de tais diferenças sociais entre os membros dos fandoms de KPOP, não 

observamos essa distância em ação nos grupos do Facebook. Assim como os 

pesquisadores dos seminários citados por Velho (1987) que mesmo tendo diferentes 

nacionalidades e línguas se comunicavam com facilidade e familiaridade pela linguagem 

da cultura acadêmica que compartilhavam, os fãs de KPOP tem sua própria forma de 

comunicação em comum, quando vemos por exemplo todas as palavras e expressões 

usadas no dia a dia do fandom, e sua cultura compartilhada, de fã e de Kpopper. É essa 

familiaridade que me auxiliou a navegar o campo e me aprofundar em questões que talvez 

fossem de difícil acesso para um outsider.  

No entanto, não demorou muito para que certas preocupações me fizessem 

questionar essa visão inicial, sendo confrontada pelas minhas próprias opiniões e noções 

construídas sobre a comunidade Kpopper e pela intensidade das emoções suscitadas ao 

lidar com as paixões e conflitos entre fandoms. 

Percebi em situações especificas a dificuldade que eu tinha ao me deparar com 

indivíduos que faziam críticas às minhas artistas favoritas e em diversos momentos eu 

precisei parar a pesquisa por alguns minutos e me afastar do celular. Não havia previsto 

antes do início do trabalho de campo tamanho aborrecimento. Minhas próprias noções 

criadas sobre certos fandoms surgiam automaticamente ao me deparar com postagens que 

reforçavam ou que confrontavam essas ideias. Ao acompanhar as guerras de fandoms em 

meio a comentários de uma postagem, era inevitável formar minha própria opinião sobre 

qual lado teria mais razão, me desviando momentaneamente da postura de pesquisadora, 

me revertendo a apenas uma fã novamente. Foi no decorrer dos meses de campo que 



 

precisei exercitar o distanciamento e relativizar a minha própria familiaridade com o 

grupo pesquisado. 

Ainda assim, de certa forma essa afetação proporcionou-me mais um momento de 

proximidade com a comunidade na qual estava me integrando, pois também esse 

desconforto trouxe mais uma dimensão do que é ser um fã e fazer parte da comunidade 

Kpopper e como ela vive essas paixões e conflitos. Foi a partir de me deixar afetar, como 

Favret-Saada, ainda que contra a minha vontade inicial, que pude fazer algumas das 

reflexões presente nesse trabalho sobre o que é ser um fã e as questões latentes da 

comunidade Kpopper brasileira presente no Facebook.  

 

2.3 O campo: grupos de fãs de KPOP no Facebook 

 

Durante o mês de agosto, nos primeiros momentos da pesquisa, foi iniciado um 

monitoramento de diferentes sites e redes sociais usadas pelos fãs de KPOP para consumir 

a música e interagir com outros fãs, na intenção de escolher onde o trabalho de campo 

seria realizado. Nessas semanas foram considerados o Youtube, Instagram e Twitter 

como opções além do Facebook, porém eventualmente foi decidido que a pesquisa seria 

realizada apenas nos grupos de Facebook, pela facilidade de interação entre os fãs e as 

ferramentas variadas oferecidas pela rede social. 

Nos grupos de Facebook temos diversas opções como a possibilidade de 

compartilhar imagens, links de vídeos no Youtube ou no próprio Facebook, textos, e ainda 

a possibilidade de interagir com essas diferentes postagens por meio de comentários e das 

reações52. Além da riqueza de interações para serem observadas e utilizadas, os grupos 

ofereciam a facilidade de termos um local bem delimitado com diferentes 

direcionamentos e usos que poderiam ser comparados durante a pesquisa. 

Entre a última quinzena de agosto e a primeira semana de setembro, atualizei o 

meu perfil pessoal no Facebook que já não utilizava a mais de um ano e comecei a 

pesquisar na ferramenta de busca da rede social grupos com a temática KPOP. Escolhi 

então quatro grupos e solicitei a participação neles, iniciando o campo assim que cada 

grupo aceitou meu pedido. 

                                                 
52 As reações são opções de interações com os posts de outros usuários. Pode-se reagir a um post com uma 

curtida, “amei”, “haha”, “triste”, “raiva” e “força”. Essas reações são usadas de diferentes formas, tanto 

como uma forma de demonstrar os sentimentos de quem interage em relação ao conteúdo, mas também 

é usado nos grupos como uma ferramenta de enquete – se concorda com tal post reaja com curtir, se não 

com triste e assim por diante. 



 

Os grupos escolhidos não eram dedicados a artistas ou grupos de KPOP 

específicos, mas sim ao KPOP em geral, para que eu pudesse observar as possíveis 

diferenças entre fãs de variados grupos, assim como a interação entre esses fãs. Os grupos 

também tinham diferentes configurações de privacidade, quantidade de membros e 

frequência de participação dos membros. 

A partir da entrada nos grupos foi iniciado o trabalho de campo do mês e setembro 

a dezembro de 2020 nos quatro grupos escolhidos. Foi realizada a observação das 

interações; o monitoramento das postagens diariamente, dos temas e notícias debatidos 

nos grupos durante esse período de pesquisa. Durante o trabalho de campo também me 

dediquei interagindo com os membros dos grupos, comentando e reagindo às postagens, 

participando das correntes e brincadeiras realizadas e enquetes feitas por administradores 

e membros.  

A partir do mês de outubro foram realizadas uma enquete por meio de um 

formulário criado a partir da ferramenta Google Forms e entrevistas com dez membros 

dos grupos que se dispuseram e responderam às minhas solicitações por meio do 

Messenger do Facebook. Vamos analisar os resultados desses meses de pesquisa a seguir. 

  

 

2.3.1 Os grupos: suas características e diferenças 

 

Como citado anteriormente, em um primeiro momento da pesquisa em agosto, 

entrei em apenas um grupo de KPOP no Facebook, usando o meu perfil pessoal que foi 

criado em 2010. Antes de começar a pesquisa eu atualizei a minha foto de perfil e de capa 

para fotos recentes, com a intenção de dar credibilidade ao meu perfil, como sendo de 

fato de uma pessoa real.  

O grupo de KPOP que eu entrei nesse momento foi o Grupo 153, em que precisei 

responder um breve formulário aceitando as regras do grupo e indicando grupos de KPOP 

que eu acompanhava para fazer parte, e fui aprovada no mesmo dia, no final de agosto.  

Logo na primeira semana acompanhando esse grupo decidi manter o trabalho de 

campo nos grupos de Facebook e entrei nos outros três, Grupo 254, Grupo 355 e Grupo 

                                                 
53 Nome ilustrativo para manter o anonimato dos indivíduos pesquisados. 
54 Nome ilustrativo para manter o anonimato dos indivíduos. 
55 Nome ilustrativo para manter o anonimato dos indivíduos. 



 

456, todos da mesma forma que o Grupo 1, respondendo um formulário e sendo aprovada 

pelos administradores, com exceção do Grupo 3 que é um grupo público e por 

consequência minha participação foi imediata à minha solicitação.  

Alguns desses grupos surgiram para mim como sugestão do próprio algoritmo do 

Facebook após eu entrar no primeiro grupo. 

Ao ser aceita nos grupos, imediatamente ficavam disponíveis para mim as suas 

informações técnicas, como data de criação, quantidade de membros, frequência de novas 

postagens no último mês, regras de convivência, descrição do objetivo do grupo e 

possíveis mudanças no nome do grupo ao longo da sua existência. Essas informações, 

junto das observações feitas das postagens e interações entre os membros, me ajudaram 

a traçar um perfil de cada grupo. 

Coincidentemente, o primeiro grupo que eu entrei era também o mais antigo dos 

quatro, tendo sido criado no final de 2015, seguido por outros dois grupos de 2018 e o 

mais recente, o Grupo 2, tendo sido criado em janeiro de 2020. Dos quatro todos eram 

privados, com exceção do Grupo 3, o que se refletia nos membros e determinadas 

postagens. Os grupos privados, além de terem suas postagens protegidas de quem não faz 

parte do grupo, costumam ter um controle maior de quem entra, por terem formulários 

que são analisados pelos administradores antes da aprovação do membro. No caso do 

grupo público, a ocorrência de trolls e pessoas que não fazem parte da comunidade 

Kpopper entrando e criando posts e fazendo comentários dissonantes era quase semanal. 

Em relação a quantidade de membros, todos os grupos eram relativamente 

grandes, tendo milhares de participantes. O maior deles era o Grupo 4, com 35 mil 

membros na época da realização da pesquisa. Grupo 1 e Grupo 2 estavam na casa dos 10 

mil membros enquanto o menor grupo era o Grupo 3 com 4,5 mil membros57.  

Eu percebi com a passagem dos meses no campo que a quantidade de membros 

não era decisiva na frequência de postagens e na qualidade da interação entre os membros, 

já que tinha como exemplo os grupos 1 e 2 com uma quantidade de membros próxima – 

Grupo 1 inclusive com mais membros do que o Grupo 2 – e enquanto no primeiro grupo 

a frequência de postagens era baixíssima e a maioria dos posts não recebia muita interação 

dos membros, o Grupo 2 era um dos mais ativos dos quatro grupos estudados, com posts 

                                                 
56 Nome ilustrativo para manter o anonimato dos indivíduos.  
57 Esses números são referentes aos meses de setembro e outubro, podendo ter aumentado ou diminuído 

após a finalização do trabalho de campo. 



 

com centenas de comentários, correntes e brincadeiras aderidas por centenas de membros 

e uma boa frequência de posts  por dia. 

O Facebook oferece entre as informações sobre os grupos o número de novos 

posts criados nos últimos 30 dias. Claro que esse número varia de acordo com o momento 

em que é feita a consulta e tenho como referência o número de novos posts feitos durante 

o mês de setembro, além da minha própria observação durante o trabalho de campo. 

Durante setembro, o grupo com a maior frequência de novos posts foi o Grupo 2, com 

quase 7 mil posts, seguido pelo Grupo 4, que apesar do seu grande número de membros 

teve apenas 4 mil novas postagens, e os outros dois grupos que tiveram ambos 1 mil novas 

postagens. Apesar de ser um dos grupos com menor número de postagens, 

proporcionalmente podemos entender que o Grupo 3 é um grupo bastante ativo já que é 

o menor entre os quatro. 

Um fato observado ao monitorar as postagens dos grupos foi que nos grupos em 

que os administradores são mais ativos a harmonia nos grupos e cumprimento das regras 

estabelecidas se dá com muito mais frequência. O Grupo 1 tinha apenas três perfis 

determinados como administradores que à primeira vista, ao menos, pareciam pertencer 

a mesma pessoa. Nos meses de trabalho de campo não vi o administrador ativo em 

nenhum momento e ficou claro que o grupo não tinha um direcionamento determinado 

pelo administrador.  

Mesmo sendo um grupo privado, o Grupo 1 era um dos quatro grupos que mais 

se tornava alvo de trolls e, com algumas poucas exceções, a maioria das postagens eram 

do tipo enquete usando as reações como forma de contabilizar votos, ou tentativas de 

divulgação de perfis de covers, canais no Youtube e podcasts com temáticas relacionadas 

a KPOP e até mesmo propaganda de cursos de coreano. As regras desse grupo eram as 

mais simples comparadas aos outros três, proibindo comportamentos vistos como 

inadequados como usar xingamentos ao interagir com outros fãs e postar conteúdo adulto 

e explicito no grupo. No entanto, pela falta de presença dos administradores, caso uma 

das regras fosse quebrada me questiono como seria realizada a punição. 

A minha entrada no segundo grupo, se deu no dia 7 de setembro e, ao responder 

o formulário de entrada, foi preciso aceitar as primeiras regras de convivência indo das 

mais básicas de respeito mútuo e proibindo ataques entre os membros, até regras 

especificas sobre o KPOP como por exemplo não falar sobre o Idol Seungri58. Outra regra 

                                                 
58 Seungri era membro de um dos maiores grupos masculinos de KPOP da segunda geração, o Bigbang e 

está envolvido na investigação de uma série de crimes envolvendo prostituição, jogos ilegais e assédio, 



 

de entrada no grupo importante de remarcar é a exigência de que se leiam os avisos assim 

que for aceito no grupo. Esses avisos contem regras adicionais e mais informações que 

auxiliam a participação e interação no grupo. Devo destacar o nível de organização do 

grupo comparado com o grupo analisado primeiramente.  

A descrição do grupo presente na aba de informações é a seguinte:  

Grupo da página -, uma página voltada para memes, MVs e publicações sobre 

kpop. Aqui você verá memes e publicações sobre o kpop no geral (desde 

grupos mais famosos até grupos pequenos). Aqui você poderá interagir com 

pessoas que tenham o mesmo gosto que você dentro do kpop e claro, conhecer 

coisas novas. O grupo também permite publicações sobre Jpop, Cpop, Jrock 

entre outros estilos de músicas populares na Ásia. Se divirtam. ^^. (Retirado 

do Grupo 2, alterando pela autora para manter o anonimato da página referente 

ao grupo em questão.)  

A perspectiva de entrar em um grupo focado em memes e em grupos menores me 

interessou, por mostrar uma perspectiva diferente das dos fãs de grandes grupos e também 

por possibilitar novas formas de interações entre os fãs. 

O grupo tem três administradores que estão ativos constantemente, 

consequentemente percebi uma resposta bem rápida nesse grupo em relação às infrações 

de regras e a comportamentos que não condiziam com as regras de convivência. Além 

das regras estarem bem visíveis a todos os membros e os administradores estarem sempre 

atentos aos possíveis problemas de convivência e infrações, o grupo ainda possui uma 

postagem fixa para que os membros façam reclamações e sugestões, que os 

administradores frequentemente observam. Acredito que seja de certa forma um reflexo 

da atenção e organização do grupo, dos seus administradores e também membros, que a 

minha experiência nesse grupo, não só como pesquisadora, mas como pesquisadora 

insider e fã tenha sido bastante agradável. 

Grupo 4 foi o terceiro grupo que eu selecionei para fazer o trabalho de campo. O 

grupo foi sugerido para mim pelo Facebook depois de entrar no Grupo 2, e me interessou 

pelo título, que sugeria uma temática LGBTQ+ em associação ao KPOP. Como nos 

grupos anteriores, precisei responder perguntas simples, como por exemplo, quais artistas 

e grupos do KPOP eu acompanho, e concordar com as regras básicas do grupo. 

Percebi posteriormente que, apesar do nome do grupo indicar um direcionamento 

das postagens e interações no grupo girarem em torno da comunidade LGBTQ+ além da 

Kpopper, o conteúdo das postagens não diferia muito dos outros grupos. A comunidade 

                                                 
obviamente sendo um ponto de polémica e discordância entres os fãs, especialmente antes de termos uma 

resolução do caso na justiça. 



 

Kpopper é composta por muitos jovens que também fazem parte da comunidade 

LGBTQ+, como pudemos observar analisando as respostas do formulário e durante as 

entrevistas, e a abordagem de temas relacionados a essa comunidade dentro dos grupos 

eram frequentes e não limitadas ao grupo 2 devido ao seu nome. Discutiremos mais 

profundamente essa temática durante o capítulo quatro. 

O grupo tem 12 administradores, incluindo a página 4, relacionada ao grupo e a 

descrição do grupo disponível na aba de informações é a seguinte:  

⚡ Seja bem-viado ao Grupo 4! Grupo 4 é um grupo de K-POP para se divertir, 

postar informações, compartilhar memes, falar sobre seu comeback favorito, 

enaltecer seus bias e por ai vai, vem dançar Cheer Up com a gente! Sem hate 

gratuito e posts tóxicos. Pessoas foras do meio também são bem-vindas, e 

choca quem? O Siwon.(Descrição retirada do grupo e alterada pela autora para 

manter o anonimato do grupo) 

Na aba de avisos, assim como no Grupo 2, as regras estão dispostas na descrição 

de imagens informativas e, no caso desse grupo as regras foram atualizadas três vezes 

durante o primeiro ano de existência do grupo, distribuídas em três posts diferentes. Além 

das regras, outros três pontos são destacados nessas postagens, uma dedicada aos 

banimentos de quem quebra as regras do grupo, uma dedicada a silenciar quem tem 

comportamentos negativos, mas que não ainda não chegaram ao ponto de chegar a um 

banimento, e o final dedicado a denúncias, para que os administradores possam verificar 

eventualmente e punir se necessário.  

O quarto grupo que selecionei para realizar o trabalho de campo é o Grupo 3, o 

único dos quatro grupos que eu não precisei esperar a aprovação dos administradores para 

ser aceita no grupo por ser um grupo público. Curiosamente, esse grupo tem um local 

determinado, São Paulo, apesar de não ter nenhum controle em relação ao local de origem 

das pessoas que participam do grupo. 

O grupo conta com 11 administradores e é um grupo derivado de uma página de 

mesmo nome, como é o caso de outros dois dos grupos estudados. Sobre o grupo temos 

apenas a frase “Aqui nosso conceito é K-pop!” e não temos nenhum aviso ou regras 

fixadas que determinam de forma clara e formal os comportamentos que são aceitáveis e 

os que não são, no entanto existe uma publicação de quando o grupo foi criado constando 

suas regras, apesar de não estar fixado e por isso ser difícil de encontrar depois que o 

membro já está no grupo a um tempo. 

Tanto no Grupo 4 quanto no 3, era notável a falta de participação dos 

administradores. Mesmo quando um ou dois administradores, dos mais de dez em cada 



 

um, eram ativos nas postagens e comentários, as reclamações e posts fixos dedicados a 

isso eram ignorados. Por consequência a existência de trolls, conflitos entre os fãs e 

disputas de fandoms eram muito frequentes, sendo notadas pelos próprios membros que 

reclamavam da falta de retorno dos administradores às suas reclamações. 

As regras no geral mantinham linhas parecidas entre os grupos, rechaçando a 

violência verbal a outros membros e aos Idols e grupos, publicação de conteúdos 

pornográficos, sexualização dos Idols, entre outros comportamentos vistos como não 

aceitáveis entre os fãs.  

 Durante as observações feitas pelos meses em que o trabalho de campo foi 

realizado, foi notado diferenças nas formas de interações entre fãs nos quatro grupos. 

Algumas dessas diferenças podemos inferir que está relacionado ao papel dos 

administradores no controle e monitoramento das relações sociais. Nos grupos em que os 

administradores eram ausentes ou relapsos no seu trabalho, ao menos dois tipos de 

consequências eram mais frequentes.  

 Uma dessas consequências era a falta de interação de qualidade entre os membros. 

Quando falamos sobre grupos no Facebook a interação pode se dar realizando posts que 

podem conter textos e imagens, curtindo e reagindo a esses posts e comentando eles. Para 

considerar que um grupo possuía pouca interação ou interações de baixa qualidade, 

considerei a frequência de posts por dia e o tipo de interação e de posts realizados.  

No Grupo 1, por exemplo, os posts mais comuns eram de enquetes por meio de 

reações e trechos de MVs recém lançados, enquanto as interações costumavam se limitar 

a poucas curtidas e um ou dois comentários que ficavam sem ser respondidos pelo autor 

do post ou por outros membros. Além do grupo passar dois ou três dias sem novas 

postagens, enquanto grupos como o Grupo 4 eram difíceis de acompanhar todas as 

postagens pela alta frequência de posts novos e postagens que chegavam às centenas de 

comentários. 

Considerei que o Grupo 1 teria esse perfil de baixas interações pela ausência dos 

administradores por observar que em grupos onde os administradores eram bem 

presentes, estes tomavam medidas que aumentavam as interações quando necessário, 

criando postagens com jogos e instigantes para reavivar o interesse dos membros. 

A segunda consequência e também a mais frequente está relacionada aos conflitos 

entre membros nos grupos e a entrada de trolls. Nesse caso, a frequência de postagens e 

interação aumenta consideravelmente, pois os fãs acabam entrando em grandes 

discussões. 



 

Os trolls entram forjando as informações nos formulários ao solicitarem a entrada 

nos grupos, ou respondendo qualquer coisa, já que nos grupos onde os administradores 

são ausentes os formulários também não são analisados com o cuidado necessário para se 

identificar os trolls em potencial. Eles também não costumam ficar por muito tempo, 

fazendo uma série de postagens e comentários ofensivos para a comunidade por alguns 

dias e desaparecem em seguida, ficando mais ativos a medida que os fãs interagem com 

suas postagens e comentários e desistindo caso ignorados. 

No entanto a maior fonte de conflitos nos grupos não é a ação dos trolls, mas sim 

os conflitos preexistentes entre os fandons de diferentes artistas que surgem com mais 

força nos grupos onde a ação dos administradores é insuficiente. Dentro da comunidade 

Kpopper o termo usado para se referir a esses conflitos é guerra de fandons, uma disputa 

constante entre os fãs de diferentes artistas em uma tentativa de provar quem seria o artista 

ou grupo superior.  

Nos Grupos 3 e 4 acompanhamos em diversas ocasiões exemplos desses conflitos, 

em que os fãs ofendem os artistas considerados rivais e trazem à tona polêmicas do 

passado em uma tentativa de mostrar a superioridade do seu artista preferido – por não 

ter tal polêmica em seu passado – e por consequência, mostrar sua própria superioridade 

por fazer parte do fandom de um artista mais conceituado. 

As polêmicas dentro do KPOP nem sempre refletem as opiniões dos próprios fãs 

do que seria um escândalo, mas sim o que se entende como escândalo na Coréia do Sul, 

como Idols fumando cigarros ou maconha, namorando e bebendo bebidas alcoólicas. 

Essas atitudes são muito mal vistas pelos fãs coreanos, mas não necessariamente pelos 

fãs brasileiros. Os fãs brasileiros acabam se dividindo em duas opiniões mais populares, 

a de que essas atitudes não são sérias ou ruins, mas que são negativas para a carreira do 

artista e consequentemente para o seu fandom, tornando-se então repreensíveis; e a de fãs 

que passam a adotar em sua vida valores hibridizados das duas culturas, brasileira e 

coreana, estes sim repreendendo essas atitudes, assim como os coreanos, por julga-las 

negativas em si. 

Existe ainda o tipo de polêmica que é vista como negativa da mesma forma por 

fãs coreanos e fãs internacionais, e ainda a polêmica que existe apenas para o fã 

internacional. Tanto brasileiros quanto coreanos reprovam alegações de bullying e 

agressão ou traições por parte dos seus Idols favoritos. Essas acusações podem acabar 

com carreiras de cantores ou até mesmo de grupos inteiros, sendo polêmicas muito 

temidas pelos fandoms. Ao mesmo tempo que os fãs esperam que o seu Idol favorito 



 

nunca seja revelado como um Bully ou agressor, quando Idols que tais fãs não 

acompanham são acusados de tais ofensas, os fãs tomam uma postura muito agressiva, 

tornando o seguinte Idol uma figura esquecida ou proibida dentro da comunidade 

Kpopper. 

Em anos mais recentes, as acusações que causam mais furor e controvérsias dentro 

da comunidade Kpopper brasileira são as de racismo e de apropriação cultural. É 

interessante notar que em meio a essas polêmicas, percebemos que a comunidade ainda 

está formulando entre si o que exatamente seriam atitudes comprovadamente racistas ou 

apropriações culturais, com uma parcela dos fandoms reagindo fervorosamente a cada ato 

impensado ou estampa e ritmo musical que não seja claramente coreano ou americano 

nas produções musicais, e ainda a parcela que prefere acreditar que seus Idols preferidos 

são erroneamente apontados como racistas 59  mesmo após repetidos incidentes, seja 

alegando ignorância do artista, seja por negarem a situação em si como racista.  

A discussão do racismo na indústria musical coreana é complexa, porém a atitude 

dos fãs tende aos extremos, fugindo de diálogos mais profundos e se dividindo entre 

acusações e negações, diferente do debate em torno das questões de gênero, que será 

abordado posteriormente nesse trabalho. 

Essas situações vistas como polemicas pela comunidade são frequentemente 

usadas como munição de um fandom contra o outro nas guerras de fandoms, se tornando 

argumentos para as mais variadas discussões. Se um fã comentar em uma postagem algo 

do tipo “Não gosto de X Idol” não seria incomum ou estranho encontrar respostas que 

acabassem em “Ao menos eu não sou fã de um racista como você” ou outro tipo de 

comportamento agressivo. 

Já no Grupo 2 temos as consequências de um alto controle por parte dos 

administradores. Esse grupo não sofreu com a entrada de nenhum troll durante o período 

do trabalho de campo e também apresentou pouquíssimos conflitos entre fandoms, com 

os administradores sempre incentivando a convivência entre diferentes fandons baseada 

em respeito pelos artistas.  

 

 

                                                 
59 As situações dentro da indústria musical coreana que são apontadas pelos fãs como racistas 

normalmente envolvem alegações de Black Face, o ato de pessoas não negras pintarem os seus rostos para 

imitar pessoas negras; o uso da N word, um xingamento racista americano, normalmente ao cantarem 

músicas americanas que contem a palavra sem suprimirem ela e por fim o uso de perucas ou filtros 

simulando cabelos afro como uma forma de brincadeira. 



 

2.3.2 Participação na comunidade 

 

Ao se inscrever para entrar em um grupo privado no Facebook, precisa-se 

responder um formulário criado pelos administradores do grupo em questão. Esses 

formulários variam em tamanho e profundidade das perguntas, alguns sendo apenas 

necessário aceitar as regras de convivência, enquanto outros perguntam quais são os 

grupos preferidos, estilo de música preferidos ou até perguntas mais direcionadas para o 

público que já faz parte dessa comunidade como “quem são seus bias?”.  

Esses formulários também são analisados com diferentes padrões dependendo dos 

administradores responsáveis, com administradores até mesmo avisando que estão 

atentos a quem tenta se passar por Kpopper, e outros que são mais desleixados, aceitando 

constantemente trolls. E ainda temos os grupos públicos cuja aceitação é automática. 

Com isso, tive acesso aos grupos em dias diferentes mesmo tendo pedido para 

participar de todos praticamente no mesmo dia. Nas primeiras semanas de trabalho de 

campo passei a maior parte do tempo me acostumando com esses quatro ambientes 

diferentes, procurando entender as regras de convivência de cada grupo e observando as 

postagens já existentes para entender como se dava a interação em cada grupo. Também 

pesquisei perfis e tags relacionadas a KPOP no Instagram e no Twitter, no entanto fui me 

voltando cada vez mais apenas para o Facebook, me concentrando nos grupos. 

Após essas semanas iniciais fiz a minha primeira postagem, me apresentando 

como pesquisadora e saindo da posição de lurking60, explicando o meu objetivo nos 

grupos e perguntando se os membros estavam confortáveis e dispostos a participar do 

trabalho. Obtive apenas respostas positivas em todos os grupos, diferindo apenas na 

quantidade de respostas e interações; em grupos com um baixo nível de interação tive 

poucas respostas, enquanto um dos grupos com um fluxo maior de interação representou 

metade das respostas totais que tive. 

Os meses seguintes foram alternados em algumas atividades; o monitoramento 

diário das postagens dos grupos, a confecção do formulário e, posteriormente a postagem 

dele nos grupos, a realização das entrevistas e a interação e participação nas postagens 

dos grupos e nas correntes, enquetes e brincadeiras realizadas. 

                                                 
60 Lurking, como citado por Noveli (2010), o ato de pesquisar em um ambiente virtual anonimamente, sem 

revelar sua identidade de pesquisador para as pessoas da comunidade pesquisada. 



 

Apesar do meu trabalho de campo ter sido determinado a acontecer dentro desses 

quatro grupos escolhidos, comecei a perceber que gradualmente atividades relacionadas 

à pesquisa e a comunidade Kpopper foram tomando os outros momentos do meu dia. 

Procurava em meu tempo livre acompanhar mais grupos de KPOP que não 

acompanhava ou que não conhecia antes do trabalho de campo e passei a assistir cada vez 

mais vídeos relacionados a KPOP no Youtube, assim como meu feed no Instagram foi 

sendo tomado por perfis de Idols, contas de fãs e covers. 

Com o passar dos meses durante o trabalho de campo passei a realizar diversas 

atividades que observei serem consideradas por uma parcela do fandom como atividades 

que os fãs dedicados realizam. Entre elas, me apliquei em dar Visualizações aos 

lançamentos de MVs e músicas novas do meu grupo favorito61, votei em uma das maiores 

premiações da Coréia do Sul62 e ainda comecei a aprender coreografias de algumas das 

minhas músicas favoritas e a gravar os meus próprios covers caseiros.  

Essas atividades, apesar de inicialmente não serem decisões tomadas 

conscientemente pela pesquisa, percebi eventualmente que me ajudaram a me integrar e 

participar da comunidade, mesmo não tendo coragem de dividir algumas dessas 

atividades com os outros fãs. 

 

 

2.3.3 Formulários e entrevistas 

 

As pessoas que foram entrevistadas durante o trabalho de campo foram 

selecionadas a partir de quem respondeu positivamente nas minhas postagens de 

apresentação, se dispondo a participar da pesquisa. Foram 19 respostas positivas nas 

postagens feitas nos quatro grupos e fui contatando as pessoas pelo Messenger, aplicativo 

de mensagem do Facebook, ao longo dos meses de setembro, outubro e novembro. 

Dessas 19 pessoas, apenas 11 responderam inicialmente às minhas mensagens 

buscando um primeiro contato. E dessas 11, 3 pessoas pararam de me responder no 

                                                 
61 Dentre os fandoms, a quantidade de visualizações no Youtube que os grupos preferidos atingem pode ser 

usado como argumento de que determinado grupo seria melhor do que outro, assim, fãs se organizam 

para dedicar horas dos seus dias para assistir os MVs lançados repetidamente, seguindo os mecanismos 

do Youtube de visualização, como por exemplo, não pular propagandas. Os fãs chamam isso de “dar 

stream” ao artista em questão. 
62 O MAMA, uma das maiores premiações coreanas acontece no final do ano e durante os meses de 

novembro e dezembro um calendário de votação é divulgado em que os fãs podem dar um voto por conta 

e por dia em cada uma das categorias disponíveis. 



 

decorrer da entrevista, não voltando nos meses seguintes, ou seja, as entrevistas foram 

realizadas com 9 indivíduos. Durante as nove entrevistas abordei alguns temas, como as 

preferencias entre grupos femininos e masculinos, o machismo dentro do KPOP e na 

Coréia do Sul, as diferenças entre as gerações e os fãs de cada geração, as visões de cada 

um desses indivíduos sobre as dinâmicas dos fandoms e dos grupos de KPOP no 

Facebook, entre outras questões que iam surgindo a partir desses temas. 

Tentei manter as entrevistas de uma forma informal, partindo de questões já 

selecionadas por mim, porém deixando que os entrevistados trouxessem novas questões 

que tinham mais relevância para eles. Como pesquisadora insider (HODKINSON, 2005 

apud AMARAL, 2009), pude conversar com os entrevistados como mais uma fã, o que 

em alguns momentos tive que me policiar para não desviar muito a conversa para questões 

não muito relevantes, nos aprofundando em questões de gosto pessoal, porém por outro 

lado esse fato ajudou a alguns entrevistados a se sentirem à vontade para falar sobre suas 

opiniões. Algumas dessas pessoas inclusive pediram para me adicionar em outras redes 

sociais. 

No final de setembro foi postado um formulário criado pelo Google Forms nos 

quatro grupos. As respostas do formulário postado nos grupos foram recebidas nos dias 

1 e 2 de outubro de 2020, totalizando 27 respostas. 27 respostas para quatro grupos que 

devem ter mais de 55 mil membros no total é um número muito pequeno, mas as 

informações obtidas foram muito interessantes e serviram para me dar uma maior 

perspectiva sobre o grupo de membros que se mantem ativos e disponíveis a interações. 

Considerando a resposta total que eu tive nos meus posts de apresentação, a 

quantidade de respostas ao formulário foi positiva, já que nos posts 19 membros se 

disponibilizaram para entrevistas. A partir do resultado construí uma tabela constando as 

respostas onde a coluna numérica é correspondente as perguntas feitas e as letras 

correspondem a cada membro. A seguir analisarei as respostas de cada pergunta. 

Na primeira sessão, as perguntas se focam em questões socioculturais, para que 

eu pudesse entender melhor o quão diverso é o grupo pesquisado e se existiam 

características mais frequentes nele, como por exemplo gênero e faixa etária. 

As respostas da primeira questão relativa ao gênero com o qual as pessoas se 

identificavam mostraram que a grande maioria das pessoas que responderam o formulário 

eram mulheres cisgênero, compreendendo 74,1% das respostas, seguidas por 11,1% de 

pessoas que preferiram não responder, 7,4% de homens cisgênero e 7,4% de pessoas que 

não se identificam com nenhum gênero/queer. É interessante destacar também que dentre 



 

as opções existiam opções transgênero, mas nenhum dos membros que responderam o 

formulário se declararam transgênero.  

As respostas para a questão sobre orientação sexual foram mais variadas dentre as 

opções oferecidas, ainda assim a grande maioria se identifica como heterossexual com 

51,9% das respostas, seguido por 25,9% de bissexuais, 11,1% de pessoas que preferiam 

não informar, 7,4% de homossexuais e 3,7% de outros. Os dois únicos homens que 

responderam o formulário também compreendem com as únicas duas pessoas que 

responderam ser gays. A maioria das mulheres que responderam o formulário se 

identificam como hétero ou bissexuais. 

A maioria dos membros que responderam o formulário informaram ter entre 17 e 

19 anos, correspondendo a 33,3% (9 pessoas) das respostas, seguido por 14 a 16 anos 

com 22,2% (6 pessoas), 20 a 22 anos com 18,5% (5 pessoas), 23 a 25 anos com 14,8% (4 

pessoas). Apenas uma pessoa informou fazer parte de cada uma das categorias restantes 

(menor de 14 anos, 26 a 28 anos e 36 a 45 anos) fazendo com que cada uma delas 

representasse 3,7%. Nenhuma das pessoas que responderam o formulário tinham entre 29 

e 35 anos ou mais de 45. Podemos perceber, portanto que, com algumas exceções, a 

maioria do público desses grupos representado no formulário é adolescente e jovem 

adulto.  

No quesito sobre estado civil 24 das 27 respostas do formulário indicaram que os 

membros são solteiros, integrando 88,9% das respostas. Dos três restantes uma pessoa se 

declarou casada e duas em uma união estável. A pessoa que respondeu estar casada é 

também a única que respondeu estar entre os 35 e 45 anos, fazendo parte de uma realidade 

diferente da maioria dos membros que responderam. E uma das pessoas que respondeu 

estar em uma união estável tem entre 14 e 16 anos o que me leva a considerar essa resposta 

um erro de interpretação ou escolha do membro, apesar de não ter como confirmar a 

veracidade.  

A questão sobre ter filhos ou não mostrou novamente uma resposta como maioria 

avassaladora, tendo apenas uma pessoa respondendo ter filhos, o membro N - como 

consta na tabela com os resultados - que é uma mulher heterossexual, casada, entre 35 e 

45 anos. Todos os outros membros não têm filhos. 

Mantendo uma coerência com os resultados relacionados a idade, a maioria das 

respostas indicam que os membros que participaram do formulário estão cursando o 

ensino médio com 40,7% (11 pessoas) seguido de 33,3% de pessoas que estão cursando 



 

o ensino superior, 11,1% de pessoas que já concluíram o ensino superior, 7,4% de pessoas 

que estão cursando pós-graduação e 7,4% de pessoas que estão no ensino fundamental. 

De forma geral as respostas correspondem com a faixa etária que se espera em 

cada uma dessas fases escolares, mostrando que a grande maioria das pessoas que 

responderam o formulário tem condições de se dedicarem aos estudos. 

Na pergunta sobre o estado de origem dos participantes da pesquisa recebemos 

respostas com 13 estados diferentes, mostrando a grande variedade de regiões do país que 

participam dos grupos. Com cinco membros em cada um desses estados São Paulo e 

Paraná tiveram a maior porcentagem, cada um com 18,5%, seguidos do Rio de Janeiro 

com 11,11% (3 pessoas), Santa Catarina, Bahia, Minas Gerais e Distrito Federal com 

7,4% cada (2 pessoas) e por fim Ceará, Paraíba, Goiás, Sergipe, Rio Grande do Sul e Pará 

com 3,7% cada (1 pessoa). Podemos ver que apesar da grande variedade, a maioria dos 

membros se concentra nas regiões Sul e Sudeste. 

A segunda sessão de perguntas se refere a questões mais especificas do campo, a 

convivência nos grupos e ao KPOP. Pela natureza das perguntas, as respostas são bem 

variadas e especificas impossibilitando em alguns casos que eu possa quantificar as 

respostas em porcentagens. 

Em uma pergunta sobre quando os membros começaram a ouvir KPOP tivemos 

11 respostas diferentes cobrindo o período de 2009 até 2020, sendo os anos em que a 

maioria começou a ouvir KPOP 2016 e 2017 com 22,2% cada (6 pessoas), seguido por 

2020 durante a pandemia com 14,8% (4 pessoas) e 2015 com 7,4% (2 pessoas). 2009, 

2010, 2011, 2012, 2014, 2019 tiveram uma resposta para cada um, representando 3,7% 

do total cada um desses anos. 

A seguir foi perguntado “o que te levou a ouvir KPOP?”. Essa é uma das perguntas 

com respostas mais complexas e não objetivas, já que cada pessoa tem uma história 

diferente para contar de como o KPOP entrou em suas vidas, assim como diferentes 

interpretações da pergunta, apesar da maioria ter entendido que eu me referia a como 

descobriram a existência do KPOP e não que característica do gênero que chamou sua 

atenção.  

É interessante remarcar aqui que eu deveria ter escrito a pergunta de uma forma 

mais clara. De qualquer forma é interessante como quase a metade das respostas 

apresentaram uma tendência em comum, que é a descoberta do KPOP a partir da sugestão 

e influência de amigos ou familiares, especialmente primos e irmãos. Uma quantidade 

razoável das respostas também apontou um artista especifico como o que os atraiu para 



 

conhecer mais do gênero, como BLACKPINK, Super Junior, Twice, 2ne1, BTS e Girls 

Generation, sendo que todos esses grupos citados são grupos extremamente populares 

tornando-se então porta de entrada para o KPOP para muitos fãs que após esse primeiro 

contato passam a conhecer mais grupos e expandir suas preferências.  

Outras pessoas ainda indicaram ter conhecido o KPOP a partir dos Doramas, as 

novelas Coreanas, ou ainda aspectos do gênero, como o apelo Visual dos MVs e artistas. 

Apenas uma pessoa declarou não fazer parte de nenhum fandom de KPOP, 

enquanto os restantes 26 se dividiram entre um terço se declarando parte de apenas um 

fandom, enquanto os dois terços restantes se declararam parte de ao menos três fandoms, 

em alguns casos chegando a declarar fazer parte de 14 fandoms diferentes.  

A pergunta “para você, o que significa ser parte de um fandom?” gerou uma 

grande quantidade de respostas diferentes e complexas, primeiramente por não haver um 

consenso entre os fãs no que é necessário fazer ou sentir para se tornar parte de um 

fandom, podemos ver isso até mesmo na pergunta anterior, com algumas pessoas se 

declarando parte de apenas um fandom enquanto outras se declaram parte de uma dúzia, 

sugerindo a variedade com a qual os fãs enxergam o pertencimento ao um fandom. Dentre 

as respostas apenas um indivíduo declarou não saber o que significaria fazer parte de um 

fandom. 

Dentre as características mais citadas temos o termo “apoiar os artistas”, o que em 

algumas respostas ficou mais especificado significar apoiar os artistas com os comebacks 

dando streams nas plataformas digitais e comprando álbuns quando possível e votando 

nos artistas em premiações, em uma das respostas um dos fãs afirmou que os fandoms em 

alguns casos são mais eficientes na propaganda do que as suas próprias empresas.  

Outras características apontadas por boa parte das respostas é encontrar no fandom 

um grupo de pessoas com gostos musicais e afeições em comum que permite aos fãs 

compartilharem ideias, piadas e saber mais sobre os grupos preferidos, assim como sentir 

afeição pelos artistas e gostar das músicas. Uma das características que foram menos 

citadas, mas que me chamaram atenção foram afirmações como “ajudar a família a 

crescer” e “fazer parte de uma família” descrevendo o fandom como uma família com os 

fãs compartilhando um laço forte como parentesco e que seria uma das tarefas dos fãs 

trazerem mais pessoas para aquele fandom.  

As seguintes características foram citadas apenas uma vez nas respostas: ter uma 

sensação de identificação tanto com os artistas como com as suas músicas e também ter 

respeito por outros fandoms da qual o fã não faz parte.  



 

Novamente, na pergunta sobre quais características fizeram os fãs acompanharem 

os seus grupos favoritos, diversas características foram citadas, apesar de nesse caso 

muitas delas serem compartilhadas entre os indivíduos que participaram da pesquisa, 

frequentemente sendo repetidas. Características menos citadas curiosamente foram 

faladas apenas por fãs do grupo BTS, como a história de vida dos cantores. As 

características mais citadas foram a personalidade e carisma dos cantores, as músicas, o 

talento vocal, de dança, presença de palco e o Visual dos MVs e dos próprios Idols. 

Também foram citados a amizade entre os cantores e as letras das músicas, assim 

como algumas pessoas apontando que “tudo” os atraíram para os grupos, já que eles são 

perfeitos. É frequente o uso da palavra perfeito quando os fãs se referem aos artistas e ao 

seu trabalho. 

Ao perguntar sobre os conceitos favoritos dentro do KPOP, nem todos os 

indivíduos que participaram da pesquisa compreenderam corretamente a pergunta, 

respondendo coisas que não tinham a ver com o tema, e outros ainda declararam não saber 

ou não ter um conceito preferido, totalizando em 5 pessoas que responderam uma dessas 

três opções. Muitos conceitos diferentes foram citados, mas dentre os mais citados estão 

alguns dos conceitos mais usados pelos grupos mais populares atualmente, como o 

conceito fofo, girl crush, dark e sexy. Também foram citados uma vez os conceitos pirata, 

disco, cool, histórico, retro, color pop, lúdico, horror, ficção cientifica, hip hop, fantasia 

e romântico.  

De forma geral os grupos de KPOP estão divididos entre grupos femininos e 

masculinos, com gêneros musicais, temáticas e coreografias majoritariamente diferentes 

entre os dois, com focos em públicos diferentes. Existem alguns grupos mesclados, mas 

não são comuns nem tão populares como os outros grupos. Com as seguintes perguntas 

minha intenção era determinar se existem preferencias entre os grupos femininos e 

masculinos, determinar se existe uma diferença no perfil de quem prefere um grupo ou 

outro e entender melhor o que leva um fã a preferir um tipo de grupo ao outro. O resultado 

da pesquisa mostrou que a maioria, 55,6%, das respostas indicou uma preferência pelos 

dois tipos de grupos, seguido de 25,9% de preferência pelos grupos masculinos e 18,5% 

de preferência por grupos femininos.  

Dentre as respostas dos indivíduos que responderam ter preferência por grupos 

femininos, as explicações apontaram características como a versatilidade dos grupos 

femininos em estilos e conceitos diferentes, com uma das respostas detalhando ainda que 

essa versatilidade se daria pela necessidade dos grupos femininos buscarem fãs em 



 

diferentes públicos, enquanto os grupos masculinos fariam músicas focadas em seus 

fandoms já bem estabelecidos, sem ter uma grande preocupação em se superar em 

originalidade. Também foram citadas uma preferência por ouvir vozes femininas e a 

energia e entrega musical desses grupos.  

Curiosamente, dentre os indivíduos que declararam preferir grupos masculinos 

apenas uma das pessoas apresentou características dos grupos masculinos para explicar 

sua preferência, afirmando que acha as músicas mais alegres e dançantes. Todas as outras 

respostas diziam não saberem explicar o porquê da preferência ou diziam não gostar dos 

conceitos usados por girl groups, especialmente o conceito fofo. Uma das pessoas que 

declarou gostar dos dois respondeu essa pergunta clarificando que apesar de gostar dos 

dois, prefere os grupos femininos “pelo fato de que mulheres são superiores em tudo”. 

Perguntei então se as pessoas tinham preferência por artistas de determinada 

empresa ou se as empresas de origem não afetavam suas preferências. As respostas dessa 

pergunta foram majoritariamente negativas, com 88% dos indivíduos afirmando que as 

empresas não influenciam nas suas escolhas de grupos favoritos, em alguns casos os 

indivíduos mal sabem qual são as empresas dos seus grupos favoritos e em outros, apesar 

de afirmarem que acompanham grupos de uma mesma empresa, não apreciam a forma 

com que as empresas tratam os artistas e, portanto, gostam dos artistas “apesar” da 

empresa.  

Entre as poucas pessoas que afirmaram terem preferencias por empresas, elas 

apontaram preferir as empresas SM e JYP, duas das maiores empresas da indústria do 

KPOP. As justificativas giraram em torno da constância de lançamentos de grupos de 

qualidade, a diversidade e a boa divulgação dos artistas, e também pelo fã já conhecer e 

ter se acostumado com a forma da empresa de gerenciar e treinar os grupos. 

Uma das formas tanto de apoiar os artistas quanto de reafirmar o seu status de fã 

seria tendo produtos originais dos seus grupos preferidos, em alguns casos como o dos 

álbuns é também uma forma de apreciar o grupo e a música. Os álbuns de KPOP não 

seguem o padrão dos CDs que temos em lojas brasileiras, os álbuns de KPOP são caixas 

que além de terem o CD, apresentam photocards63, posters, álbuns de fotos conceituais e 

as letras das músicas e outros, dependendo do grupo e do lançamento.  

                                                 
63  Photocards são cartões com imagens dos Idols que podem fazer parte de ensaios produzidos para 

complementar o conceito do álbum, ou fotos de momentos de relaxamento tirados pelos próprios Idols. 

Normalmente os Photocards que vem nos álbuns são sortidos e aleatórios.  



 

Outros produtos que costumam ser oficiais são camisetas, moletons, bottons, 

chaveiros e Lightsticks. Os Lightsticks são bastões lanternas personalizados. Cada grupo 

tem o seu design oficial que costuma fazer referência ao nome do fandom e ao conceito 

do grupo e são usados nos shows na Ásia para mostrar o contentamento da plateia, ao 

invés dos aplausos e gritos, em conjunção com as fanchants, palavras de ordem 

personalizadas para cada grupo, sincronizadas com as músicas.  

 

Figura 12: The Album, álbum físico do grupo BLACKPINK 

 

Fonte: WELTBID, 2020. 

 

Figura 13: Conteúdo do The Album 

 

Fonte: CAROUSELL, 2020. 

 



 

Apesar de dificilmente os fãs brasileiros terem chances de assistir shows dos seus 

artistas preferidos, o Lightstick é um símbolo do pertencimento ao fandom. Como vimos 

anteriormente no primeiro capítulo, a imagem tem um papel central no KPOP, seja pelos 

MVs, pela moda e maquiagem ou pelo padrão de beleza rígido imposto aos Idols. A forte 

identidade visual de cada grupo é mais um aspecto da força que a imagem tem no 

movimento cultural. Cores oficias, fontes e grafias especificas que fazem os fãs 

identificarem imediatamente os grupos, logos e as vezes até mesmo mascotes são 

características quase obrigatórias dos grupos. Os Lightsticks são a extensão dessa 

identidade visual para o fandom, que tem o seu nome oficial e é simbolizado por essas 

lanternas meticulosamente projetadas, portanto tornam-se um objeto de desejo dos fãs. 

Apenas quatro indivíduos responderam não desejar comprar nenhum produto oficial dos 

grupos, enquanto 16 pessoas afirmaram que gostariam de comprar apesar de nunca terem 

comprado, alguns justificando com a falta de condições financeiras. Dentre as pessoas 

que afirmaram ter comprado algo, cinco afirmaram ter comprado ou ganhado camisetas, 

uma photocards, seis compraram álbuns, duas compraram Lightsticks, e uma bottons e 

chaveiros.  

Figura 14: Lightsticks de diversos grupos do KPOP 

 

Fonte: AMINOAPPS, 20-- (b). 

 



 

A pergunta sobre o lado negativo, ou o que faz os fãs não gostarem de fandoms 

ou de algum fandom especifico, recebeu uma grande variedade de respostas e explicações. 

Apenas quatro respostas afirmavam não ter nada para não gostar dos fandoms, uma delas 

justificando que não devemos generalizar os fandoms por minorias ruins, outra afirmava 

apenas curtir a parte boa e não ligar para o resto.  

As 23 respostas restantes apresentaram várias características vistas como ruins 

pelos fãs presentes nos fandoms, dentre elas muitas citaram especificamente as Armys e 

Blinks seja por verem mais fãs imaturos dentro desses fandoms dando uma má reputação 

para eles, algumas respostas inclusive vindo de membros do mesmo fandom em questão, 

e outras sendo de fato agressivas como uma resposta que foi simplesmente “4rmy vacas”.  

A maior característica negativa citada foram as guerras de fandoms e brigas – 

descritas como desnecessárias e por motivos sem importância em algumas respostas – o 

comportamento obsessivo de alguns fãs que agem como se o seu Idol fosse perfeito e em 

alguns casos defendendo o indefensável, a competitividade, o desrespeito, a comparação 

indevida entre grupos, a prepotência de alguns fãs. Algumas respostas foram mais 

especificas, como o overposting64 em redes sociais, Blinks usando o feminismo como 

token citado em uma resposta e ainda uma resposta em que afirmavam que algumas 

pessoas ruins escolhiam o ambiente dos fandoms para praticar.  

Do total de respostas 48,1% indicaram fazer parte de até 5 grupos sobre KPOP no 

Facebook, 18,5% indicaram fazer parte de até 10 grupos, 18,5% indicaram fazer parte de 

mais de 10 grupos e 14,8% indicaram fazer parte de apenas um grupo.  

O motivo mais citado dentre as respostas que motivou as pessoas a entrarem nos 

grupos foi a necessidade de se inteirar sobre os assuntos relacionados a KPOP e saber 

mais sobre as notícias e acontecimentos com 9 respostas, seguido por 5 pessoas indicando 

que procuravam fazer novas amizades, 5 pessoas que queriam aprender mais sobre os 

grupos e sobre o KPOP, 4 pessoas que queriam compartilhar ideias com outros fãs, 4 

pessoas que queriam ver memes e piadas sobre KPOP, 3 pessoas que buscavam mais 

interação e por fim as respostas que foram citadas apenas uma vez, se sentiram atraídos 

por grupos saudáveis com boas políticas de convivência, a necessidade de ver fotos e 

vídeos dos seus artistas favoritos, por curiosidade, por ter sido convidada e por ter 

encontrado os grupos ao pesquisar “KPOP” no Facebook.  

                                                 
64 Quando vemos comentários em redes sociais contendo fancams de Idols que não tem nada a ver com o 

assunto comentado, por exemplo. 



 

3 OS FANDOMS E A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DE FÃ DENTRO DA 

COMUNIDADE DE KPOP 

 

Ao iniciar a pesquisa em campo, algumas perguntas surgiram acerca das questões 

que seriam relevantes para essa comunidade. Com o decorrer dos meses e do contato com 

os fãs, alguns temas e problemas se mostraram serem decorrentes entre os fãs. Muitas 

questões da comunidade kpopeira giram em torno dos fandoms e sobre fazer parte de 

fandoms. O membro dessa comunidade se identifica duplamente como um fã de KPOP e 

como um fã de um ou mais grupos específicos. 

 Durante a experiência de campo, muitas questões que surgiram de uma forma ou 

de outra se relacionava com a criação de uma identidade de fã e as diferentes formas de 

vivenciar o “ser fã” dentro da comunidade, o que trouxe algumas reflexões que serão 

tratadas nesse capítulo. 

A seguir argumentaremos sobre a cultura de fandoms e as particularidades dos 

diferentes fandoms coexistentes dentro da comunidade kpopeira, as problemáticas 

discutidas entre os próprios fãs, o que seria o fã ideal e as dinâmicas de status dentro de 

determinados fandoms. 

 

 

3.1 Cultura de Fandoms 

 

Quando estudamos os fenômenos da cultura pop, é impossível ignorar as 

comunidades que se formam ao redor dessas séries, jogos e artistas, sendo elas parte 

essencial desses fenômenos e nosso objeto de estudo. Com a popularização dessas 

comunidades, o termo fandom passou a ser usado para descreve-las, sendo a junção das 

palavras Fan e Kingdom, do inglês, fã e reino, ou seja, o domínio, ou reino dos fãs65.  

O fandom, como sumarizou Baym em seu artigo sobre os fãs de música 

independente sueca, seria um coletivo de pessoas organizadas socialmente ao redor da 

apreciação de um ou mais objetos da cultura pop, e ao se reunirem passam a produzir em 

suas interações sua própria identidade cultural, ou Ethos (BAYM, 2007). 

Essa apreciação, que surge a partir da identificação do indivíduo com o Idol e com 

sua música, pelos valores ou personalidade que aparentam ter, se revela por diferentes 

                                                 
65 O termo fandom, portanto, nos traz uma sensação de delimitação de um espaço, ou definição de uma 

comunidade especifica, referente ao objeto de “fanatismo”. 



 

formas de relação que o fã desenvolve tanto com o resto da comunidade como com o seu 

objeto de devoção. Como Carlos (2016) aponta, costuma-se associar o tornar-se fã de 

algo como um ato transcendental, resumido à paixão e conexão sentida pelo consumidor 

ao ter contato com um elemento especifico da cultura pop, portanto imaterial.  

Durante as entrevistas, a descrição feita pelos Kpoppeiros sobre o que se tornar 

um fã seria se assemelha bastante a essa noção descrita acima. No entanto, como 

questiona Carlos (2016) logo no decorrer do seu artigo, essa definição imaterial não seria 

a única, nem ao menos a dominante forma de compreender a relação entre fã e objeto 

adorado.  

Para começarmos a compreender o fandom Kpopper precisaremos considerar 

alguns elementos centrais em sua formação e manutenção, como as redes sociais e a 

internet. Em seu artigo sobre Fansites e consumo de experiência, Gomes (2007) analisa 

as formas de engajamento dos fãs de séries de TV americana com a internet e redes sociais 

mais usadas na época. Os usos das redes sociais por fandoms continuam sendo aspectos 

relevantes em uma análise como essa e por isso nos voltamos para esse assunto nesse 

capítulo. 

Como destacado nos capítulos anteriores, apesar do KPOP começar a se fazer 

presente em eventos Otaku e de cultura japonesa na primeira década desse século, foi a 

partir das redes sociais e sites como Youtube que o gênero musical realmente ganhou 

tantos fãs no Brasil. Em seu artigo Gomes (2007) descreveu o fandom de séries 

americanas como indivíduos de classe AB, com acesso à internet ao longo do dia e que 

havia migrado da TV aberta para canais de TV por assinatura. Pouco mais de uma década 

após essa análise, vemos alguns aspectos da relação dos brasileiros com a internet e o 

consumo de séries e música mudar bastante. 

Se em 2007 uma parcela mais rica da população deixava a televisão aberta de lado 

para assistir programas estrangeiros da TV paga, sendo por meio de assinaturas ou se 

arriscando em downloads ilegais de episódios pela internet, hoje em dia temos os serviços 

de streaming a um preço bem mais acessível fornecendo séries, filmes e até músicas de 

diversos países ao redor do mundo, das produções mais mainstream até os mais 

alternativos, dependendo da plataforma em questão.  

O acesso a internet também passou por algumas mudanças, pois apesar de na 

época em que o artigo foi escrito a internet em banda larga tenha trazido qualidade e 

melhor acesso para o usuário, hoje em dia com celulares cheios de funcionalidades, 



 

pacotes de dados de internet e WI-FI pública ou privada, o uso da internet e de todas as 

atividades possibilitadas através delas passou por popularização ainda maior. 

Danah Boyd (2014) ao investigar a relação de jovens com a internet e redes sociais 

percebeu mudanças na forma que os primeiros usuários utilizavam as formas de 

comunicação pela internet na década de 1990 para a forma que os jovens usavam as redes 

sociais na época de sua pesquisa. Já em 2013 o uso dos celulares havia ajudado a tornar 

as redes sociais como Facebook e Twitter parte da vida social de jovens, com o tempo 

gasto da internet sendo muitas vezes tempo de socialização com seus amigos da escola e 

amigos um pouco mais distantes que não podiam interagir tanto no dia a dia; enquanto os 

primeiros usuários da internet tendiam a se relacionar com desconhecidos e amigos 

virtuais.  

Durante a pesquisa que levou ao artigo de Gomes (2007) a rede social mais 

popular no Brasil era o Orkut, rede social com mecanismos e uma interface própria que 

giravam em torno de scraps, as mensagens que eram apagadas logo após de serem lidas, 

depoimentos e comunidades, que pretendiam unir usuários em torno de um gosto ou 

hábito especifico. Essa rede social foi desativada em 2014, mas antes disso boa parte dos 

usuários brasileiros já haviam migrado para o Facebook. 

Assim como Gomes e Leitão (2017) destacam a relevância de se enxergar as redes 

sociais como ambientes ao realizarmos pesquisas etnográficas virtuais, é interessante 

pensar como os usuários interagem com cada rede social que temos hoje em dia até para 

compreendermos melhor a escolha do Facebook nesse trabalho e como ela afetou os 

dados recolhidos. 

  Se em 2007 predominavam as comunidades no Orkut e os Fansites em formato 

de blog para que os fandoms exercessem suas atividades, hoje em dia os fandoms estão 

espalhados por diversas redes, cada uma com sua diferente função e funcionalidade. Os 

Kpoppers estão espalhados por diversos sites e redes sociais; e apesar desse trabalho ter 

sido realizado em quatro grupos no Facebook, estive em contato com a comunidade de 

formas diferentes por meio de outras plataformas. Cada uma delas, como sugerem Gomes 

e Leitão (2017), promovem diferentes formas de engajamento oferecendo ao fandom 

diferentes formas de se articular e interagir.  

O Youtube tem uma importância essencial para a comunidade tendo em vista que 

é por meio dele que os fãs brasileiros têm acesso a maior parte dos conteúdos oficiais dos 

Idols, como os MVs, entrevistas e episódios de shows de variedades coreanos, além da 

grande quantidade de Youtubers dedicados ao assunto KPOP, tanto brasileiros quanto 



 

estrangeiros e até mesmo Idols, muitos dos quais foram citados nesse trabalho. Os 

comentários do Youtube oferecem ainda um espaço para interação, no entanto, as relações 

e debates gerados costumam estar limitados ao vídeo em questão, pois o elemento central 

do site é a relação entre o vídeo ou produtor de conteúdo e os seus expectadores.  

Tanto o Instagram quanto o Twitter possibilitam os contatos assimétricos 

(GOMES e LEITÃO, 2017), ou seja, apresentam a opção de que se acompanhe o 

conteúdo de um perfil sem que esse perfil acompanhe o seu seguidor. Apesar dessas duas 

redes sociais serem igualmente usadas pelos Kpopeiros, elas não necessariamente 

facilitam a formação, ou a sensação de se estar em uma comunidade, com relações 

unilaterais, como por exemplo uma conta no Instagram dedicada a postar fotos e notícias 

sobre determinado Idol e os fãs desse Idol que seguem a conta para manterem-se 

atualizados, ou fãs de determinado Idol que interagem com outros fãs que já conhecem 

pelo Twitter.  

O Facebook permite que uma maior variedade de conteúdo seja compartilhada, 

como textos grandes, links para outros sites, vídeos e fotos, além de criar uma rede de 

contatos, os amigos, que constantemente estão presentes em sua linha do tempo. Mas foi 

a ferramenta dos grupos que mais chamou atenção para o objetivo dessa pesquisa, que de 

certa forma se assemelha em intenção às comunidades do antigo Orkut. Os grupos são 

espaços que podem ser fechados, impedindo que forasteiros tenham acesso ao seu 

conteúdo, ou abertos ao público; e permitem que grupos de pessoas com algum interesse 

especifico em comum interajam. Um aspecto interessante dos grupos no Facebook, como 

demonstramos ao descrever as diferentes dinâmicas no capítulo anterior, é a liberdade 

que essas comunidades têm para criar suas próprias regras e usar esse espaço com 

diferentes objetivos e de diversas formas. 

Outro elemento central para a compreensão do Fandom Kpopper é a relação dos 

fãs com o KPOP em si. Essa relação observada se encaixa na análise sobre o consumismo 

moderno de Campbell (2001). Como veremos ao longo desse capítulo e o próximo, tanto 

o KPOP quanto os próprios Idols são produtos bem arquitetados pelas empresas musicais 

coreanas, que oferecem aos fãs, seus consumidores, uma fonte quase inesgotável de 

prazer e experiências.  

Quando falamos sobre o fandom de KPOP e a materialidade do ser fã, podemos 

investigar o consumo de álbuns e produtos oficiais dos grupos, como blusas, casacos, 

bonés, Lightsticks e botons. Esses produtos, quando originais podem custar muito caro, 



 

especialmente por se tratar de produtos importados e muitas vezes são referidos pelos 

Kpoppeiros como luxos, cuja parte razoável da comunidade não teria acesso.  

Em uma das entrevistas realizadas, MA, um jovem adulto, relatou que sonhava 

com os álbuns e outros produtos oficiais do seu Girl group favorito quando ainda estava 

na escola, mas que não teria tido condições de compra-los até recentemente, quando 

começou a trabalhar e atingiu um nível de independência financeira que o permitiu 

consumir esse tipo de produto. 

Outra forma em que a apreciação dos fãs toma contornos materiais é a partir de 

determinadas atividades e formas de interação, apropriando-se das imagens e símbolos 

do objeto de apreciação, seja ele uma série, um jogo ou um artista, e também dos espaços 

virtuais usados para a interação da comunidade, usando os sites e redes sociais para 

compartilhar suas ideias e criações que podem ser fanarts66, fanficitions67, montagens de 

vídeos com imagens e músicas dos Idols e assim por diante. Segundo Gomes (2007), 

essas atividades seriam parte do que ela descreve como a materialização do consumo de 

experiência.  

As fanarts são as manifestações concretas do que estou designando como 

“consumo da experiência” e, nesse caso, traduzem uma gama muito rica de 

formas e modos pelos quais a vivência e o consumo dessa experiência ocorre 

pessoal e coletivamente nos fansites, já que há um investimento grande na sua 

produção. Não só elas envolvem o uso e o manejo de vários recursos e 

habilidades, desde a escrita (fanfictions), como até a utilização de softwares 

sofisticados para tratamento e manipulação digital de imagens (animações, 

vídeos, etc.). Tudo isso feito em nome do amor que sentem pelas séries e suas 

personagens prediletas. (GOMES, 2007, p. 325) 

O consumo de experiência como colocado aqui por Gomes, baseado na visão de 

Campbell, seria a procura por bens, marcas e produtos que trariam mais do que a 

satisfação de necessidades básicas ou status social, mas sim que permitisse ao consumidor 

a experiência de afetos, emoções e estados de subjetividade – uma experiência – sem 

precisar se deslocar (GOMES, 2007, pag. 315). 

No entanto, a materialização desse consumo de experiência é apenas uma das 

facetas em que poderemos identificar esse comportamento de consumidor moderno 

dentro do fandom Kpopeiro. Com a intenção de compreender melhor como se constrói 

                                                 
66 Artes criadas pelos fãs contendo os personagens ou artistas preferidos, que podem recriar situações que 

ocorreram ou situações completamente imaginadas pelos fãs. 
67 Histórias fictícias escritas e compartilhadas entre fãs usando como base um fenômeno da cultura pop, 

sendo ele personagens de livros já existentes, episódios novos de alguma série ou histórias que 

possibilitam que o fã conheça o seu ídolo. 



 

uma cultura de fandom em torno do KPOP, analisaremos a seguir algumas características 

marcantes da comunidade kpopeira e questões que surgem com elas. 

 

 

3.1.1 Kpoppeiros e os fãs de grupos específicos 

 

Os membros da comunidade Kpopper conheceram o KPOP de diferentes formas 

e se conectaram à música e a todos os aspectos culturais que estão ligados a esse estilo 

musical como a bagagem cultural coreana, a língua, a culinária, a moda e o padrão de 

beleza coreano68 a partir desses diferentes caminhos.  

Alguns fãs, como K, um jovem adulto gay e O, uma adolescente hétero, afirmam 

ter se tornado Kpoppeiros pelo ritmo viciante da música e pelos MVs69 super produzidos; 

outros como N, uma mulher hétero no início de seus 40 anos, conheceu e se apaixonou 

pelo gênero musical enquanto assistia Doramas70. Ainda temos fãs que encontraram no 

KPOP um refúgio emocional, uma forma de lidar com as dificuldades da vida real, como 

T, adolescente que conheceu a música por meio de amigas da escola e que “desde então 

se tornou o seu ponto de fuga”71. Enxergar o KPOP como um refúgio emocional nos 

remete ao conceito de Campbell (2001) do hedonismo autônomo e imaginativo. Campbell 

define o consumidor moderno como um hedonista, ou seja, um indivíduo em uma busca 

constante pelo prazer, pelo estímulo emocional. O KPOP funciona como o estímulo 

emocional desses fãs, que fornece o prazer desejado, fazendo-os escaparem 

momentaneamente das dificuldades da vida real. 

O que é ser fã ou o que torna um apreciador de KPOP um Kpopeiro varia 

levemente de definição dentro da comunidade. Boa parte dos Kpoppeiros definem o ser 

fã por sentir uma afinidade ou ter uma identificação com as músicas e com os Idols, que 

os motivam a acompanhar os grupos, não apenas ouvindo as músicas casualmente, mas 

apoiando e apreciando o trabalho desses Idols. 

                                                 
68 Mesmo para um fã mais casual, certos aspectos da cultura coreana são impossíveis de se ignorar ao 

acompanhar o ritmo, como a língua, a estética e moda, aspectos que ficam claros nas músicas e MVs. E 

ao acompanhar mais devotadamente um artista, o fã está exposto a diversos conteúdos, como vídeos e 

programas em que os Idols falam sobre seus estilos de vida, hábitos alimentares e culturais, entre outras 

coisas. 
69 Music Vídeos, os clipes das músicas de KPOP. 
70 Os Doramas, ou Dramas, coreanos são novelas cujas trilhas sonoras são cantadas por Idols, e em muitos 

casos são até mesmo estreladas por Idols, cujas empresas eventualmente julgam que trabalhos com 

atuação serão favoráveis para suas carreiras e fama dos grupos aos quais fazem parte. 
71 Esses relatos foram obtidos a partir das entrevistas e formulários realizados durante o trabalho de campo. 



 

Para muitos fãs, ser fã de um grupo ou de um Idol é como fazer parte de uma 

grande família, como afirmaram as adolescentes B, O e Z. Os fãs, como membros dessa 

família, teriam a tarefa de ajudar a fazer a família crescer, como explica O, como uma 

forma de demonstrar a afeição aos artistas e apoiar suas carreiras. O Jovem Q ainda 

acrescenta dizendo que os “fãs divulgam mais que os meios publicitários”. Esse é um 

comentário curioso, pois a partir dele podemos traçar um paralelo entre as dinâmicas dos 

fandoms de KPOP e do fandom de séries americanas analisados por Gomes (2007).  

No trabalho de Gomes (2007) é observado que na brecha criada pela má 

divulgação e distribuição de séries americanas para o público brasileiro, os fãs se 

encarregaram desse trabalho de forma informal, porém bem organizada e profissional, 

traduzindo, legendando e distribuindo episódios por meio da internet. No caso do KPOP, 

o público brasileiro, apesar de ser um dos maiores consumidores mundiais, raramente é 

colocado como público alvo pelas empresas coreanas, criando então brechas ao deixarem 

de incluir legendas em português nos vídeos oficiais postados no Youtube e na falta de 

promoção internacional dos artistas. O fandom então se encarrega de fazer essa 

propaganda, levando as músicas para seus conhecidos e círculos sociais fora do fandom 

e buscando traduções a partir do conteúdo disponibilizado em inglês, coreano ou outras 

línguas que os fãs tenham mais familiaridade. 

É também muito importante a possibilidade de estar em um grupo social, ter um 

ambiente em que os fãs possam se reunir e compartilhar suas ideias, opiniões e paixões 

sobre KPOP, como reafirmaram para mim G, M e X, nesse caso, os ambientes sendo os 

grupos de Facebook investigados. O espaço de interação e trocas de informação entre os 

fãs se mostrará como um traço relevante dos grupos de Facebook nesse trabalho, 

remarcando a importância para a comunidade de ter esse tipo de espaço virtual para a 

confraternização, manutenção das atividades de fã e a criação de laços entre os fãs 

separados fisicamente na vida real. 

Dentre essas definições dadas pelos próprios fãs, percebemos que a maior parte 

dos fãs presentes nos grupos não possuem um comportamento que possa ser considerado 

de um consumidor passivo, sendo interativos e tendo uma relação intensiva com o KPOP 

e seu Idol preferido. Um fã pode se considerar não tão investido no KPOP se perguntando 

sobre o assunto por não fazer parte das guerras de fandoms, e ao mesmo tempo ao 

visitarmos o seu perfil no Facebook nos deparamos com um nome que faça referência ao 

seu bias, assim como sua foto de perfil e capa, seus avatares fazerem referência a um 

grupo ou artista especifico. Essas atividades se incluem no que Gomes (2007) descreveu 



 

como exegese visual, um exemplo da devoção do fã por meio da manipulação e exibição 

de imagens, que definem uma relação intensiva do fã com o seu objeto de afeição. 

Os Kpoppeiros, no entanto, não são um grupo uniforme, nem na forma com que 

vivenciam o “ser fã”, como também nas suas características e preferências dentro da 

comunidade. Um fã de KPOP pode acompanhar apenas um artista ou grupo, sem ouvir 

as músicas de outro grupo tanto quanto pode tentar conhecer e acompanhar o máximo de 

grupos possíveis.  

Tanto é assim que a comunidade é dividida em dezenas, senão centenas, de outros 

fandoms, correspondentes a cada artista e grupo de KPOP, ativo ou não, com seu próprio 

nome e diferentes formas de existir dentro da comunidade. Não podemos afirmar que as 

diferenças entre os fandoms de KPOP sejam tão grandes a ponto de separa-los totalmente 

do resto da comunidade, no entanto, os fandoms específicos são observados e ditam em 

diversos momentos a interação entre os fãs nos grupos de Facebook. 

Army72, Blink73, EXO-L74, Revluv75, Once76, Carat77, Stay78, Atiny79, Moomoo80, 

Orbit81, Nctzen82, Monbebe83, Aghase84, Blackjack85.... Esses são apenas alguns dos 

nomes de fandoms que populam a comunidade Kpopper, cada um representando um 

grupo diferente. Esses nomes são escolhidos pela empresa responsável pelo grupo em 

questão e, em alguns casos, pelos próprios artistas, assim como são selecionados as cores 

oficiais e o Lightstick do grupo, que simbolizarão o pertencimento do indivíduo a essa 

comunidade de fãs. 

Esses detalhes identificadores dos fandoms também podem carregar um 

significado emocional ou piadas internas dos fãs com os seus Idols. Esse é o caso de 

Ahgase, que não é o nome oficial do fandom do grupo GOT7, porém é a forma pela qual 

o próprio fandom se reconhece, após um erro na pronuncia do nome oficial por um dos 

                                                 
72 Fandom do boy group BTS 
73 Fandom do girl group BLACKPINK 
74 Fandom do boy group EXO 
75 Fandom do girl group Red Velvet 
76 Fandom do girl group Twice 
77 Fandom do boy group Seventeen 
78 Fandom do boy group Stray Kids 
79 Fandom do boy group ATEEZ 
80 Fandom do girl group Mamamoo 
81 Fandom do girl group LOONA 
82 Fandom do boy group NCT 
83 Fandom do boy group MONSTA X 
84 Apelido do fandom do boy group GOT7 
85 Fandom do girl group 2NE1 



 

integrantes do grupo musical. Ahgase também tem um significado, filhote de pássaro, que 

tornou o nome mais especial para esses fãs86. 

Também é o caso por detrás da escolha do design do Lightstick do grupo 

Mamamoo. O nome do fandom, Moomoo, se assemelha a pronuncia da palavra rabanete 

em coreano, o que iniciou trocadilhos por parte do grupo e assim o rabanete se tornou o 

símbolo dos fãs do Mamamoo, aparecendo até mesmo no MV da música “AZE GAG”87, 

que tem por temática os trocadilhos e piadas. Além do Lightstick do grupo ter o formato 

de um rabanete coreano, em determinadas ocasiões as cantoras apareceram segurando 

rabanetes em premiações e apresentações para simbolizar os seus fãs. Como mencionado 

anteriormente, os Lightsticks possuem um significado especial para os fandoms. A sua 

função com objeto primordialmente seria a de uma lanterna usada popularmente pelos 

públicos de shows na Coréia do Sul para mostrar contentamento com o artista se 

apresentando, ao invés de palmas, por exemplo. No entanto, assim como argumenta 

Daniel Miller (2013) em sua teoria sobre os objetos e coisas, a importância do objeto no 

caso do Lightstick ultrapassa a sua função prática, tendo um significado mais profundo 

para os fandoms, se tornando um símbolo material de pertencimento, ou a materialização 

da relação entre o fã e o Idol.  

 

Figura 15: Mamamoo segurando rabanetes 

 

Fonte: AMINOAPPS, 2018. 

 

                                                 
86 AMINOAPPS. Ahgase. 201-. Disponível em: https://aminoapps.com/c/kpoppt/page/item/ahgase/maVe 

_zlt0IN2XY150d4qlY7GxPJw77MQEe. Acesso em: 29 jul. 2021. 

87 뇈뇈댔 (MAMAMOO) - 아재개그 (AZE GAG) MV. 2017. S.I.: Music Stone Entertainment. 2017. Son., 

color. Son., color. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4Les0OrRuZ0. Acesso em: 29 jul. 

2021. 



 

Não é incomum também que os Idols lancem músicas endereçadas aos seus fãs, 

declarando amor e falando sobre a importância desses fãs em suas vidas. Um exemplo é 

a música “Feel Special”88, do grupo Twice, que segundo as Idols seria sobre a relação 

delas com os seus fãs e também entre si, como um grupo89. Na letra as cantoras falam 

sobre alguém que faria com que elas se sentissem amadas e especiais, que em dias em 

que tudo parece ir mal e que elas apenas escutariam palavras de ódio, traria felicidade 

para as Idols, por estarem lá as apoiando.   

A partir desses elementos, vai se construindo uma relação de proximidade entre o 

fã e o Idol, que alimenta a sensação de “fazer parte de uma família” como citado pelos 

fãs e firmando assim o comprometimento dos fãs pelo grupo favorito.  

Apesar de não ser obrigatório que os fãs escolham apenas um desses fandoms para 

fazer parte, em muitos casos os fãs se fidelizam a apenas um grupo, o que nos 

aprofundaremos em breve. 

Durante o trabalho de campo foi observado que, enquanto na maior parte do tempo 

a convivência entre os diferentes fandoms dentro dos grupos se dava de forma pacifica e 

com trocas constantes, quando se tratavam de fandoms de alguns dos grupos mais 

populares dentro do KPOP a situação mudava de figura. Rixas, discussões e ideias pré-

concebidas sobre como seriam os fãs de determinados grupos eram quase constantes entre 

os fandoms de grupos maiores.  

Em incontáveis postagens durante os cinco meses de campo pudemos acompanhar 

o início de discussões entre membros que se arrastavam para a temática dos seus Idols 

favoritos e fandoms dos quais faziam parte, muitas vezes acabando em denúncias aos 

administradores e afirmações como “as armys estão sempre fazendo isso” ou “as EXO-

Ls estão sempre nos perseguindo”, entre outras frases que demonstravam uma imagem 

geral negativa de determinados fandoms.   

Ao serem perguntados diretamente sobre o assunto por meio das entrevistas e 

formulário, todos os fãs responderam que a competitividade entre os fandoms e as brigas 

que são geradas a partir dela tornam a comunidade um ambiente desagradável muitas 

vezes, afastando alguns fãs de certos fandoms e em certos casos até os fazendo não 

gostarem de serem associados a fandoms no geral, como afirmou RS, pois ser parte de 

                                                 
88  TWICE "Feel Special" M/V. S.I.: JYP Entertainment, 2019. Son., color. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=3ymwOvzhwHs. Acesso em: 29 jul. 2021. 
89 TWICE Answer the Web's Most Searched Questions | WIRED. S.I.: Wired, 2021. Son., color. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=lCa9uX6IpfM. Acesso em: 29 jul. 2021. 



 

um fandom poderia dar a ideia aos outros de que ela seria uma pessoa briguenta. Segundo 

BS essa atitude de certos fãs, que causam as brigas, seria pela necessidade de rebaixar um 

grupo para enaltecer o seu favorito. 

A, E, W e X citaram especificamente o comportamento negativo em Armys, 

descrevendo-os como infantis e como depreciativas de outros artistas por só se 

importarem, ou conhecerem, o BTS. A má fama do fandom do grupo BTS parece 

generalizada entre os outros fandoms, com posts dedicados a fazer piada com essas fãs e 

muitos comentários chamando as armys de “kids90”.  

 

Figura 16: Postagem retirada de um dos grupos do Facebook91 

 

Fonte: Captura de tela tirada pela autora durante o trabalho de campo 

  

A mesma fama acompanha os Blinks, os fãs do grupo BLACKPINK. Por motivos 

similares, Blinks foram o segundo fandom mais apontado durante as entrevistas como 

fontes de desentendimentos, brigas e mal-estar dentro da comunidade. O, Q e R 

apontaram os Blinks como prepotentes, causadores de brigas desnecessárias e tóxicos. 

MA apontou os fandoms do BTS e do Twice como os piores fandoms dentro da 

comunidade, pela quantidade de adolescentes encrenqueiros dentro deles. 

 

                                                 
90 Termo usado dentro da comunidade kpopper para descrever um fã recém entrado na comunidade e que 

age de forma imatura e prejudicial, arrumando brigas ou cometendo gafes pela falta de conhecimento. 
91 O vídeo em questão foi postado mais de uma vez em diferentes grupos durante o período de campo, é 

um vídeo viral na comunidade Kpopeira. Nesse vídeo uma adolescente Army ameaça quem ousar falar 

mal dos Idols do grupo BTS, dizendo que as Armys se vingariam digitalmente.  



 

Figura 17: Fãs criticando o comportamento de Armys92 

 

Fonte: Captura de tela tirada pela autora durante o trabalho de campo. 

  

Por outro lado, BB, uma Army e shawol93, argumenta que apesar de não serem 

um fandom perfeito, as armys sofreriam com comentários e críticas 

desproporcionalmente duras a elas mesmas e ao BTS e que esses comportamentos 

depreciativos não estariam limitados a apenas um ou outro fandom, e sim presente em 

quase todos.  

Alguns fãs ainda argumentam que pessoas ruins se aproveitam do ambiente de 

fandom para extravasar tais comportamentos, sendo, na visão deles, uma minoria que 

deve ser ignorada. É interessante notar que os fandoms que receberam mais críticas dos 

outros fãs tenham sido os fandoms de grupos mais populares, e que consequentemente 

muitas vezes possuem mais fãs. Durante as entrevistas, RS levantou a questão das 

premiações como mais uma fonte de conflito entre os fandoms, pois grupos com os 

maiores fandoms muitas vezes dominam as premiações nos critérios de voto popular e 

Visualizações, mesmo quando a comunidade considera a música em questão inferior à de 

outros grupos ou até mesmo quando comparada com lançamentos anteriores do mesmo 

grupo. 

Essas tensões presentes na comunidade Kpopper estão ligadas profundamente a 

como cada fã vivencia a experiência de “ser fã” e como a comunidade enxerga suas 

obrigações e prazeres, assim como os conflitos criados entre quem acompanha apenas um 

grupo versus os fãs que acompanham mais de um grupo. Mas também podem levantar 

uma questão sobre o porquê da prevalência desse tipo de comportamento considerado 

negativo por uma parcela significativa dos fandoms. Pois não seria razoável assumir que 

                                                 
92 O contexto desse diálogo é o de uma postagem no Grupo 2 em que os fãs discutiam os ataques feitos por 

uma Army a um cantor do grupo ATEEZ. 
93 Fandom do boy group SHINEE. 



 

um comportamento condenado por uma parte do fandom seria então ostracizado? 

Poderíamos tentar compreender porque isso não acontece nos voltando novamente para 

a forma de consumo encontrada no meio Kpopper. Já percebemos que a relação dos fãs 

com o KPOP se assemelha ao modelo do consumidor moderno descrito por Campbell 

(2001), assim também podemos explicar o porquê de comportamentos como os que levam 

às guerras de fandoms. O fã de KPOP usa o gênero musical como um meio de conseguir 

produzir prazer, por meio das músicas, da experiência de assistir os MVs e fantasiar sobre 

a vida dos Idols e sobre possivelmente conhece-los, no entanto, como Campbell afirma, 

não são apenas as emoções tidas como positivas que podem ser geradoras de prazer.  

A busca por emoções pode, em parte, ser motivadora da inflamação que leva às 

discussões e defesas que os fãs fazem dos seus Idols, afinal, ignorar comentários maldosos 

não gerariam emoções negativas ou positivas. 

Os fandoms de KPOP ainda criam para si diversas divisões internas e formas de 

se auto organizar. Muitas dessas divisões são relevantes ao tentarmos compreender 

melhor as dinâmicas dessas tensões e relações, por isso discorreremos mais sobre elas a 

seguir. 

 

 

3.1.2 Multifandom VS Onlyfandom 

 

Como pesquisadora insider, já estava familiarizada com muitos termos da 

comunidade Kpopper, no entanto, ao iniciar o campo me surpreendi com dois termos que 

não conhecia e que eram frequentemente trazidos em debates sobre o que é ser um fã de 

KPOP. Esses termos eram o Onlyfandom e o Multifandom, duas categorias usadas pelos 

Kpoppeiros para se classificar.  

Onlyfandom é o fã de KPOP que faz parte de apenas um fandom de grupo. Esse 

fã pode até gostar de outros grupos, mas ele só se dedica a um grupo. O Multifandom, por 

outro lado, é o fã que se dedica a mais de um grupo ao mesmo tempo, normalmente 

acompanhando diversos grupos. Em meio a entrevistas, alguns fãs afirmaram fazer parte 

de até 12 fandoms de grupos diferentes.  

Determinados fãs têm como objetivo pessoal conhecer o máximo de grupos 

possíveis e fazer parte dos seus fandoms, muitas vezes pedindo ajuda para outros fãs nos 

grupos da comunidade para introduzi-los a grupos novos. Essa introdução a um novo 

grupo consiste em aprender os nomes e posições dos membros do grupo, conhecer 



 

algumas das músicas principais, aprender o nome do fandom e outros conhecimentos que 

fazem parte desse fandom, como a história de vida dos Idols, detalhes sobre suas 

personalidades, entre outros. 

Durante a escolha de grupos de Facebook onde fazer o trabalho de campo, 

propositalmente selecionei grupos que não se focavam em apenas um artista ou grupo de 

KPOP, ou seja, em todos os grupos que acompanhei havia a coexistência entre Multis e 

Onlys e entre fãs de diversos artistas diferentes. Ainda assim, um dos grupos, o Grupo 2, 

era declaradamente multi94, e mesmo com a participação de muitos membros Only, a 

postura geral dentro do grupo era de uma convivência com menos conflitos diretos de 

fandoms.  

Quando esses conflitos aconteciam, os administradores garantiam que as regras 

de convivência não eram quebradas. Mesmo com a habitual calma nesse grupo quando 

se tratava de conflitos entre os fandoms, ainda aconteciam debates sobre o que seria “ser 

um bom fã” e em como ser Multi ou Only influenciava, e pela administração do grupo 

ser abertamente Multi, a presença dos administradores defendendo os Multis era 

constante. Nos outros grupos, no entanto as brigas entre Multis e Onlys, e entre Onlys de 

diferentes artistas, era uma ocorrência semanal, senão diária.  

A disputa entre esses dois tipos de fãs dentro da comunidade Kpopper tem origem 

em uma questão central. Essa questão se revela ao ser abordada pelos próprios fãs em 

posts, comentários e debates, que era a pergunta muitas vezes repetida e respondida pelos 

fãs: Ser Only ou Multi faz do indivíduo um fã melhor ou pior? 

Essa pergunta está profundamente ligada às diferentes noções dentro da 

comunidade do que faria alguém se tornar um fã e os supostos deveres dos fãs para com 

os seus grupos favoritos. Onlys argumentam que apenas sendo fã de um grupo só o 

indivíduo poderia ser um bom fã e cumprir todas as suas obrigações. A dedicação e paixão 

não poderia ser dividida entre dois ou mais grupos e, portanto, o indivíduo se tornaria 

menos fã, ou menos dedicado, se tornando um Multi. Alguns fãs Only temem que o fã 

Multi abandonaria o grupo favorito em comum em uma promoção ou lançamento para 

dar sua atenção para outros grupos que estariam competindo. 

                                                 
94 Haviam fãs Only também no grupo em questão, no entanto a página do Facebook que deu origem ao 

grupo, assim como seus administradores eram declaradamente Multis e estimulavam a participação de 

outros Multis no grupo assim como uma postura amigável a diferentes fandoms. Um dos posts de avisos 

e regras do grupo exibia a seguinte afirmação: “Esse grupo é administrado por adm's multifandom então 

sempre vai ter publicações sobre outros grupos ou opiniões diferentes da sua, ja que nosso publico a 

maioria é multifanfom. Então apenas respeite.” [sic]. 



 

Os Multi por outro lado questionam o argumento de que um Multi teria menos 

paixão e comprometimento pelos grupos, e ainda colocam em questão o que seriam as 

obrigações de fã. C, que afirma fazer parte de três fandoms diferentes, ao ser perguntada 

sobre os desentendimentos dentro da comunidade citou a competitividade e desrespeito 

por parte dos fãs Onlys com os outros fãs. RS, que não gosta de ser associada a palavra 

fandom, prefere ser chamada de Multi e questiona o excesso de rigor e tensão que vem 

com as exigências de alguns fãs sobre o que se deve dar de volta aos Idols. 

 

Figura 18: Fã Multi criticando um comportamento associado aos Onlys 

 

Fonte: Captura de tela tirada pela autora durante o trabalho de campo 

  

Para compreendermos melhor a tensão entre esses diferentes tipos de fãs, 

precisamos nos voltar para as questões que estão envolvidas no exercer o “ser fã” dentro 

dessa comunidade e os tão comentados deveres do fã para com os Idols. 

 

 

3.2 Fandom e o status social dentro da comunidade 

 

Desde a primeira semana nos grupos certas temáticas se mostraram em evidencia 

entre os fãs. Essas temáticas, de uma forma ou outra acabavam se relacionando com as 

noções de participação da comunidade e relevância e status social dentro dela. 

As postagens que levantavam debates sobre os deveres dos fãs ou o que torna 

alguém mais ou menos fã, ou comentavam esses debates já existentes dentro da 

comunidade, são bastante frequentes e revelam a existência dessa preocupação entre os 

fãs. Diferentes posicionamentos e argumentos mostram como a comunidade ainda está 

longe de alcançar um consenso, no entanto, certos posicionamentos são sólidos a ponto 



 

de entendermos que a comunidade se divide basicamente entre eles, os fãs que querem 

afirmar que para ser um bom fã deve-se cumprir com um certo investimento de tempo e 

dedicação ao seu Idol favorito e os fãs que questionam o nível desse comprometimento 

como medição para a paixão do fã. 

Essa disputa entre o que torna um fã um bom fã ou não foge do que foi apontado 

por Junior (2015) e Carlos (2016) nos estudos sobre consumo dentro de comunidades de 

fandoms, pois percebemos durante o campo que dentro das comunidades acompanhadas 

a dicotomia entre o consumo e resistência apontada por Hills (2002)95 e o consumo dos 

produtos de KPOP como uma forma de afirmar quem seria “bom fã” ou “mal fã” não se 

repetia.  

Nos grupos de Facebook acompanhados, os fãs não se dividiam rigidamente entre 

bons consumidores e mal consumidores, sendo que a possível maioria não teria como 

consumir os produtos relacionados ao fandom e mesmo os que tem essa possibilidade 

dificilmente colocam o consumo como uma exigência para exercer positivamente o papel 

de um fã.  

Percebemos no campo que a moeda usada dentro dessa comunidade como 

investimento do fã não era o dinheiro, mas sim o tempo. Portanto poderíamos falar aqui 

sobre uma dicotomia em relação ao investimento do tempo, em que parte dos Kpoppeiros 

acreditam que investir boa parte do seu tempo pessoal em atividades relacionadas ao 

fandom é o que definiria um “bom fã”, e a resistência a isso seriam os fãs que questionam 

a necessidade do investimento desse tempo.  

Outro tipo de postagem bastante frequente nos grupos, revelavam certo 

comportamento entre alguns fãs, o de usar o seu Idol ou grupo favorito para se levantar 

em uma suposta hierarquia. Se por um lado é questionável se o resto da comunidade aceita 

os mesmos termos, já que cada fandom teria seus próprios atributos mais valorizados 

baseado no artista preferido em questão96, essas postagens relevam uma característica 

comum dentro da comunidade. 

Fãs de grupos de grandes empresas e muito populares vão usar a fama, dinheiro e 

o fato desses artistas serem porta vozes de marcas de luxo para se reafirmar dentro da 

                                                 
95 A dicotomia referida é entre os fãs que assumem que ser um bom fã estaria ligado ao consumo dos 

produtos relacionados ao fandom do qual faz parte e os fãs que formam uma resistência contra o que 

seria uma forma do capitalismo tomar conta do objeto de apreciação desse fandom. 
96 Como comentado em capítulos anteriores, fãs de grupos focados nas qualidades vocais dos artistas 

tendem a usar isso como referência de uma hierarquia dentro do KPOP e também dos fandoms, fãs de 

grupos muito populares tendem a olhar para os números de visualizações e números de vendas e streams, 

e assim por diante. 



 

comunidade e trazer o status desses artistas para si. Enquanto isso, fãs de grupos que 

vieram de pequenas empresas, ou com grande liberdade artística e que são reconhecidos 

por determinado talento, irão usar essas características como argumento para reafirmar 

como seus artistas favoritos são superiores e, portanto, também o fandom seria superior.  

Da mesma forma que as qualidades e conquistas do Idol se refletiria sobre o seu 

fandom, podemos aplicar a mesma lógica a atenção negativa. Os “escândalos” dentro do 

KPOP são evitados ao máximo pela indústria, fugindo da lógica de que “qualquer 

publicidade seria boa publicidade”. E tais escândalos dentro da Coréia do Sul podem 

significar até mesmo boatos de namoro, assim como qualquer outro comportamento que 

quebre a ilusão de perfeição que as empresas de KPOP cultivam para os seus Idols. 

A comunidade Kpopeira brasileira segue os valores coreanos importados junto 

com o KPOP quando se trata desses escândalos, pois mesmo que um fã brasileiro não 

veja problema algum no seu Idol namorar, beber ou fumar, é mais importante que o Idol 

mantenha sua carreira intacta, seja para que o fã não tenha que lidar com os efeitos 

negativos desse comportamento dentro dos fandoms, seja pela preocupação que o fã tem 

com a carreira e a saúde emocional do Idol que sofreria com as represálias. 

Assim podemos afirmar que os fandoms se organizam a partir desses pilares; o 

investimento do tempo e o que isso diz sobre o que é ser um fã e os deveres dos fãs; e as 

características que conferem status entre os fandoms e suas peculiaridades, como o 

acumulo de conhecimento sobre o Idol, e o reflexo das qualidades desses Idols sobre os 

seus fandoms. Falaremos sobre esses pontos a seguir, 

 

 

3.2.1 O acúmulo de conhecimento 

 

O motivo mais citado em entrevistas que fizeram os fãs entrarem nos grupos do 

Facebook era o fato desses espaços serem uma fonte de informações sobre os artistas e o 

KPOP em geral. Alguns fãs, como C, procuravam os grupos para terem acesso a essas 

novas informações, enquanto outros, como B, procuravam um espaço onde pudessem 

compartilhar o seu próprio conhecimento com outros fãs de gostos similares. Essas 

informações são distribuídas e discutidas pelos próprios fãs, com a maior parte das 

postagens acompanhando os lançamentos musicais e as polêmicas da semana. 

Se considerarmos a interpretação de Lévy (1998) por Junior (2015), podemos 

enxergar isso como parte de uma construção coletiva de conhecimento do Fandom. 



 
Lévy (1998) estuda o fandom como uma peça pertencente à inteligência 

coletiva, que “é distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, 

coordenada tem tempo real, e que resulta em uma mobilização efetiva das 

competências” (LÉVY, 1998, p. 28). Isto é, cada fã tem um pouco de 

participação no intelecto presente nas redes.  (JUNIOR, 2015, p. 25) 

Saber a história de vida dos artistas, como foram seus anos de Trainee, quais 

artistas fazem parte de quais empresas, os possíveis escândalos e gafes que cometeram, 

quais artistas se conhecem e são amigos, curiosidades sobre músicas, álbuns e MVs, 

teorias e conceitos. São essas algumas das informações que são vistas como relevantes 

pelos fãs, além das notícias musicais mais recentes. Esse conhecimento é levantado 

muitas vezes como pré-requisitos para se considerar parte de um fandom.  

G, J, M, U e Y foram alguns dos fãs que citaram a importância de estar atualizado 

sobre as informações dos artistas favoritos e de compartilhar esse conhecimento com 

outros fãs para ser considerado parte de um fandom. Mais do que uma espécie de regra, a 

iniciativa de um fã de procurar e compartilhar o conhecimento sobre seu grupo favorito é 

para a comunidade uma demonstração da sua paixão e interesse, esses sim, elementos 

necessários para se tornar membro de um fandom. 

Percebemos que os grupos no Facebook acabam funcionando como um centro de 

distribuição de informações para o fandom, acumulando postagens, links e imagens que 

ficam disponíveis para todos os fãs que fazem parte dos grupos, quase fazendo um 

paralelo com os Fansites que Gomes (2007) descreveu. De fato, o acumulo de 

conhecimento é uma atividade importante para muitos fãs que gastam boa parte do seu 

tempo procurando informações sobre os seus grupos favoritos e, usando o espaço dos 

grupos, dividindo as informações com outros fãs mais novos na comunidade.  

Além do papel dos grupos na distribuição e construção do conhecimento coletivo 

do Fandom, temos o papel do conhecimento individual na hierarquia dentro dos fandoms. 

Essa hierarquia não é deflagrada, mas se revela quando é apontado pelos próprios fãs 

características positivas e negativas que um Kpopper pode ter. 

É aceitável que um fã novo não tenha tanto conhecimento sobre o seu grupo 

preferido, ou ainda mais sobre outros grupos e a indústria do KPOP, no entanto, quando 

esse fã já não é mais novo no universo Kpopper, se torna questionável essa falta de 

conhecimento, muitas vezes podendo ser lida como falta de paixão e interesse pelos Idols, 

ou seja, seu status como fã passa a ser questionado. 

 



 

Figuras 19 e 2097: Fãs questionando comportamentos negativos e os classificando como 

comportamento de “Kids” 

 

Fonte: Captura de tela tirada pela autora durante o trabalho de campo 

 

Esse fã novo e sem muito conhecimento sobre o universo Kpopper e também 

sobre as dinâmicas internas dos fandoms pode ser chamado de Kid. Kid nesse contexto 

descreve o fã que, além de novo no fandom, seria imaturo, agindo como uma criança mal-

educada com os outros companheiros de fandom e membros de outros fandoms, sendo 

indesejados de forma geral por dar uma reputação ruim para o fandom do qual fazem 

parte. 

Em uma discussão em meio a um post, dificilmente um fã teria como descobrir a 

quanto tempo o outro fã faz parte do fandom para poder afirmar que o indivíduo com o 

comportamento problemático se trataria de alguém novo na comunidade Kpopeira. No 

entanto, como o termo também está ligado a imaturidade, os fãs conseguem distinguir um 

“Kid” de um “não Kid” pela forma com o indivíduo lida com as rivalidades e com os 

fandoms dos quais não faz parte. Arrumar problemas desnecessários e atacar os Idols ao 

invés de resolver os problemas que tem com outro fã diretamente seriam comportamentos 

claros de “Kid”, além de qualquer atitude que poderia fazer a si mesmo e aos colegas de 

fandom passarem vergonha. 

 

                                                 
97 Na figura 18 ainda podemos ver como o termo “militar” ou “militando” tomou um significado próprio 

dentro da comunidade, podendo ser visto em muitos outros posts e contextos. Dentro da comunidade 

quando esse termo era usado era com o sentido de descrever quando alguém estava falando muito, 

tentando ter a razão ou criando problema onde não deveria ter. 



 

Figura 21: Post de desabafo de um fã sobre comportamentos negativos nos fandoms e 

“Kids” 

 

Fonte: Captura de tela tirada pela autora durante o trabalho de campo 

  

O acumulo de conhecimento e o bom comportamento, porém, não são os únicos 

e nem mesmo os mais importantes definidores do que é ser um bom fã. Discutiremos a 

seguir o valor do tempo e investimento pessoal dentro dos fandoms. 

 

 

3.2.2 Participação e os deveres do fã  

 

O ponto central da maior parte das discussões sobre o ser fã são as 

responsabilidades do fã com o seu grupo, ou grupos favoritos. Até mesmo os fãs que 

questionam alguns desses deveres ou os extremos que algumas pessoas levam a sua 

dedicação, aceitam que para se considerar um fã deve-se ter algum nível de 

comprometimento com os artistas favoritos. 

Quando perguntados, H, K e M foram alguns dos fãs que apontaram como 

principal responsabilidade do fã acompanhar e apoiar a carreira do artista favorito. No 

entanto, acompanhar pode ser algo bem subjetivo, aberto para a interpretação pessoal dos 

membros dos fandoms, como confirmamos ao recebermos explicações mais detalhadas.  

Para alguns, acompanhar os artistas pode ser conhecer a discografia e MVs a 

fundo, assistindo os MVs nos seus lançamentos e conhecer os membros, seus nomes, 

personalidades e histórias pessoais, saber o nome do fandom do qual fazem parte, qual é 

o seu Lightstick e outras informações, curiosidades e piadas internas do fandom. Para 



 

outros, acompanhar é uma tarefa mais intensa e dedicada, como por exemplo, estar pronto 

para defender o seu Idol, se criticado dentro da comunidade.   

Conhecer as músicas e assistir os MVs não é apenas por entretenimento e interesse 

para esses fãs, suas intenções são também contribuir com as Visualizações e reproduções 

para dar retorno financeiro aos artistas, contribuir para que eles ganhem prêmios98 e para 

tentar viralizar e assim aumentar a popularidade desses artistas. Essa atividade pode se 

tornar um verdadeiro trabalho, com os fandoms estabelecendo metas e cronogramas para 

os fãs se dedicarem aos streams, explicando os mecanismos do Youtube e sugerindo 

rotinas para conseguirem atingir essas metas99. 

Apoiar os grupos durante os Comebacks, ajudar em votações, fazer streams e 

participar dos eventos foram alguns dos deveres citados por P e Y quando perguntadas 

sobre o que faz de um fã membro de um fandom. 

 

Figura 22: Army convocando o fandom para dar stream 

 

Fonte: Captura de tela tirada pela autora durante o trabalho de campo 

 

                                                 
98 Algumas premiações coreanas utilizam visualizações e reproduções das músicas como um dos quesitos 

para selecionar os seus vencedores. 
99 Ao me dedicar a dar stream no meu grupo favorito como parte da imersão no campo, recebi instruções 

de outros fãs como ouvir três ou quatro outras músicas do grupo antes de ouvir novamente o lançamento 

recente, pois assim minhas visualizações seriam contabilizadas pelo Youtube e ainda aumentaria as 

visualizações das músicas mais antigas, sem me cansar de ouvir repetidamente a mesma música. 



 

Figura 23: Lista de artistas que precisariam da atenção dos fãs para ganhar mais 

notoriedade 

 

Fonte: Captura de tela tirada pela autora durante o trabalho de campo 

  

Outra tarefa do fã seria ajudar com as premiações. Algumas premiações coreanas 

são abertas para voto do público, realizadas em um site ou aplicativo. Outras premiações, 

que ocorrem todos os meses em programas de auditório, exigem que se baixe um 

aplicativo e junte pontos assistindo vídeos ou jogando minigames. Esses pontos sim são 

usados para votar nos Idols e são usados como um dos quesitos nas competições, junto 

com as reproduções das músicas em plataformas asiáticas. 

 

Figura 24: Fã dando sua opinião em uma postagem sobre opiniões impopulares 

 

Fonte: Captura de tela tirada pela autora durante o trabalho de campo 

 



 

O consumo dos produtos oficiais, como Lightsticks e álbuns, apesar de ser 

considerado uma forma de apoiar e acompanhar os Idols, não é visto como um dever dos 

fãs. Tanto em campo quanto conversando com os fãs, o consumo dos produtos oficiais é 

tido muito mais como um desejo dos fãs do que uma exigência para ser um bom fã. Esses 

produtos normalmente são muito caros, com álbuns custando em média algo entre 150 e 

300 reais, dependendo da época de lançamento, site e demanda, sem considerarmos ainda 

as taxas por serem produtos importados e que nem sempre são fáceis de comprar de fontes 

confiáveis100. 

É bem estabelecido entre os fãs nos grupos estudados que poucas pessoas vão ter 

condições de comprar esses produtos tão desejados, portanto não é cobrado de ninguém 

em um debate sobre ser um bom fã que se tenha todos os álbuns e Lightsticks dos seus 

artistas favoritos. Agora quando se trata das outras atividades apontadas anteriormente, a 

exigência pode existir dentro dos fandoms, velada ou não.  

A seguir temos um exemplo sobre como o investimento de tempo é determinante 

para definir o que é ser um bom fã para boa parte da comunidade. A fã em questão, uma 

Army, fez uma postagem de desabafo e analise, muito frequente nos grupos, expondo a 

sua opinião e desagrado com o lançamento recente do BTS, Dynamite. O curioso nessa 

postagem é que antes de começar a colocar sua opinião sobre a música, a fã afirma que 

antes de tudo cumpriu com o seu dever de fã dando stream das primeiras 24 horas do 

lançamento, ajudando o fandom a bater sua meta de 100 milhões de Visualizações no 

Youtube, como se essa atitude a desse mais segurança ao fazer as críticas a seguir e ainda 

ser respeitada pelo seu fandom. Afinal, outras Armys que pudessem não concordar com 

ela não poderiam questionar o seu comprometimento e status de fã. 

Também nessa postagem a fã critica a falta de entusiasmo do grupo ao saber da 

quantidade de Visualizações que o MV recebeu. Nos comentários outros fãs colocaram 

em questão essa opinião da autora do post, afirmando que os cantores estavam cansados 

após meses de trabalho com o novo álbum e outros lançamentos e que, portanto, não 

estavam fazendo pouco caso para suas fãs. É curioso perceber que, após cumprir com a 

sua parte ao apoiar os artistas, alguns fãs esperam em troca sinais de afeto do artista para 

o seu fandom. 

 

                                                 
100 Existem alguns sites dedicados a produtos de KPOP, mas muitos fãs têm medo de arriscar fazer compras 

tão caras sem nunca ter experimentado os sites em questão antes. 



 

Figura 25: Desabafo de Army 

 

Fonte: Captura de tela tirada pela autora durante o trabalho de campo 

 

Ainda assim, não há um consenso, com muitos fãs contestando essa dedicação, 

que é vista por alguns como obsessiva e prejudicial para os fandoms de forma geral, pois 

colocaria Visualizações, stream e premiações acima em importância do que a qualidade 

da música e o bem-estar dos Idols, pela cobrança dos fãs ou apenas falta de interesse. 

Também é questionado por esses fãs se ter uma vida ocupada seria razão para ser 

considerado um mal fã, já que nem todo fã tem tempo para dedicar horas do seu dia em 

Apps e no Youtube.  

 

Figura 26: Desabafo dos fãs 

 

Fonte: Captura de tela tirada pela autora 

 



 

Esse posicionamento questionador, que podemos enxergar como similar a 

resistência dentro da cultura de fandom descrita por Hills (2002, apud JUNIOR, 2015), 

no entanto, não é majoritária. Apenas em um dos quatro grupos estudados pude ver fãs 

mostrando ter esse posicionamento e sempre que o assunto vem à tona é em forma de um 

desabafo ou em meio a debates, mostrando como essas opiniões estão em disputa dentro 

da comunidade. 

Com esse capítulo tentamos compreender um pouco os elementos que compõe a 

identidade desses fãs de KPOP que frequentam os grupos de Facebook a partir das suas 

próprias definições e divisões próprias e do que pudemos analisar a partir das teorias de 

consumo. Os fãs de KPOP são majoritariamente jovens, apesar da presença de pessoas 

acima dos trinta anos e até meia idade, alguns sendo pais de jovens fãs de KPOP; em sua 

maioria mulheres e diferentes orientações sexuais. Esses fãs vêm de todas as regiões do 

Brasil, em especial Sudeste, Sul e Nordeste, de diferentes realidades sociais.  

 Os fãs de KPOP se organizam de acordo com a quantidade de grupos que eles 

acompanham e quais grupos, se são grupos masculinos ou femininos, e de acordo com a 

quantidade de conhecimento sobre o KPOP e os artistas em geral. Podemos entender 

muito do comportamento do fã de KPOP a partir dos estudos sobre consumo moderno de 

Campbell (2001). São hedonistas e românticos, consumindo músicas de artistas que 

produzem álbuns e singles com intervalos de menos de um ano, artistas esses que são 

produzidos por empresários de modo a encantar esse público com aparências e 

personalidades que alimentam as fantasias dos fãs. 

Como a materialização desse consumo, os fãs, hedonistas autônomos e auto 

ilusivos, produzem fanfics, fanarts, covers de dança e de música e manipulando fotos dos 

artistas. Esperamos compreender melhor os processos pelos quais a comunidade se forma 

e se mantem ativa, e como utilizam as redes sociais com suas particularidades a partir 

dessa análise sobre os elementos que compõem o fandom.   



 

4 AS RELAÇÕES DE GÊNERO DENTRO DA COMUNIDADE KPOPPER 

 

As diferenciações entre os gêneros estão presentes tanto na nossa sociedade, em 

relações interpessoais, de trabalho e familiares, quanto na sociedade Coreana. Seria de se 

esperar que o KPOP, como um fenômeno cultural coreano, teria reflexos da forma com 

que os gêneros são enxergados e vivenciados na Coreia do Sul em suas próprias 

particularidades e possíveis desigualdades.  

Ao longo dos meses em campo, questões relacionadas a essas relações de gênero 

foram tomando protagonismo nos posts dos fãs e assim, chamando minha atenção. A 

partir dessas observações e a relevância dada pelos fãs e entrevistados, reuni alguns dos 

pontos mais discutidos para uma reflexão a partir dos estudos sobre gênero, os problemas 

apontados por esses fãs e como isso afeta sua relação com o objeto de paixão, o KPOP.  

 

 

4.1 As relações de gênero dentro dos fandoms de KPOP 

 

Os estudos de gênero vêm se estabelecendo entre as ciências humanas nos últimos 

cinquenta anos, com diferentes análises e correntes sobre as sociedades ocidentais, 

problematizando categorias como sexo, gênero, ser mulher entre muitos outros, assim 

como a contribuição das teorias feministas. No entanto, não procuramos nos aprofundar 

sobre as possíveis definições que poderíamos usar para falar sobre a sociedade brasileira 

nesse capítulo. 

Devemos considerar ainda que as comunidades de fandoms do KPOP brasileiras 

são grupos que podemos chamar de híbridos, assim como o gênero musical que 

consomem é criado a partir da influência musical de mais de uma época e nacionalidade. 

Esses jovens por meio da música e de outros produtos culturais coreanos, como os 

Doramas, os produtos de beleza, moda e gastronomia, vão sendo formados com 

referências culturais de diferentes localidades (ALMEIDA e AUGUSTO, 2019). 

Com um mundo globalizado e a internet e redes sociais favorecendo a integração 

social e as trocas culturais não é de se estranhar que observemos cada vez mais essas 

comunidades hibridas.  

Para abordarmos, então, a relação e visão do fandom de KPOP sobre diferenças 

de gênero, noções de feminismo e sexualização dos Idols, precisamos ter em mente o 

contexto em que esses fãs se encontram. Esses jovens precisam navegar, por exemplo 



 

entre as noções de gênero com as quais tiveram contato ao longo de sua vida na sociedade 

brasileira, e seus ideais do que é ser homem e ser mulher latinos, assim como suas 

classificações de como são os comportamentos desviantes dessa binaridade e entre as 

noções asiáticas do ideal de homem e mulher, como os representados entre os grupos de 

KPOP.  

Apesar da associarmos a luta pela igualdade de gênero no ocidente, especialmente 

na Europa, a o movimento sufragista, quando falamos de movimento feminista, entre 

outros movimentos sociais relacionados a ele, podemos traçar seu início como uma luta 

política por volta da década de 1970 durante a ditadura militar, tendo pautas especificas 

como o fim da ditadura, liberdade política e igualdade, além da liberação sexual, 

considerando que a partir do fim da década de 1960 com a chegada dos anticoncepcionais, 

uma parcela das mulheres passaram a ter a possibilidade da independência sexual e maior 

controle sobre seu corpo e órgãos reprodutivos (SARTI, 2004).  

De forma geral, o movimento feminista brasileiro costuma reivindicar certas 

pautas, como a busca pelo fim da violência da mulher, em especifico a violência 

doméstica, e a igualdade de gênero nos ambientes familiares e de trabalho. Precisamos, 

no entanto, para compreender o contexto em que o KPOP surge, considerar que ainda 

existe uma lacuna entre as noções de igualdade, diferenças e liberdade de gênero 

consideradas pelas feministas ocidentais – especialmente europeias e norte-americanas – 

e as vivencias de mulheres orientais e as particularidades dos seus diferentes movimentos 

feministas. Como analisou Sarti ao falar sobre a assinatura de uma declaração pública 

contra o fundamentalismo Islâmico na IV Conferência Mundial sobre a Mulher, 

convocada pela ONU, em Pequim, em 1995: 

Pretendemos ressaltar o fato de o ideal de liberdade, no qual se baseavam as 

feministas para criticar o islamismo, ser alheio às referências culturais das 

mulheres islâmicas, um grupo social, em si, heterogêneo, sob muitos aspectos. 

Solidarizar-se com as mulheres islâmicas implica o reconhecimento de sua 

alteridade, para, dessa maneira, buscar entender as crenças e os costumes 

islâmicos, tal como vividos e explicados por elas mesmas, sujeitos de sua 

própria libertação. 

O risco em posturas fundadas no princípio abstrato da igualdade e da liberdade 

é o de que encerrem outras formas de opressão e violência, mais sutis, porque 

exercidas em nome de valores morais que não se discutem, precisamente 

porque são enunciados por quem detém o poder. (SARTI, 2004, p. 46) 

Apesar da Coréia do Sul estar longe de se assimilar a um país de maioria Islâmica 

e ser tão suscetível a globalização e influência europeia e americana quanto o Brasil, 

precisamos considerar o seu contexto histórico cultural e ter em mente que certas 



 

categorias não são universais e possivelmente não são aplicáveis da mesma forma no 

Brasil ou Coreia do Sul. Determinadas categorias passaram por mudanças de significados 

mesmo dentro das sociedades mencionadas inicialmente, como sexo e gênero, assim 

como a própria noção de sexualidade que já foi considerada um instinto natural puramente 

biológico, uma escolha, e algo inato, parte da orientação sexual do indivíduo, como cita 

Brito (2016) em sua tese de conclusão.  

Alguns trabalhos da área de estudo de gênero, apontam a Coréia do Sul como um 

país desigual e conservador quando se trata de direitos da mulher e aceitação de diferentes 

orientações e identidades de gênero que fogem da ordem heteronormativa. Para citar um, 

podemos apontar o seguinte trecho do artigo “A Representação Feminina no K-Pop e seus 

Reflexos nos Padrões de Consumo e Comportamento Social”: 

Estudantes da Ewha Women’s University afirmam que o sexismo no país é 

muito pior do que em outros locais “mais desenvolvidos”, deixando as 

mulheres em permanente desvantagem em relação aos homens. As cidadãs sul-

coreanas são fortemente julgadas por vários aspectos, conhecimento e beleza 

são colocados no mesmo patamar no momento em que elas são obrigadas a 

colocar foto, altura e peso em seus currículos trabalhistas. Esse processo de 

uso da beleza como forma de barganha e freio do avanço feminino no mercado 

de trabalho é descrito por Naomi Wolf em um termo que ela chama de “O Mito 

da Beleza”. As mulheres passaram a ser discriminadas e julgadas pela beleza 

no ambiente de trabalho e por isso, cresceram rapidamente as preocupações 

com um padrão de beleza inalcançável imposto ao espaço público ocupado 

pelo sexo feminino. (COVALESKI; RIBEIRO; SILVA; XIMENES; 2017, p. 

6) 

Essas são apenas algumas das características que devemos levar em consideração 

ao iniciar uma análise dos fandoms de KPOP brasileiros a partir da perspectiva dos 

estudos de gênero e sexualidade. Algumas das categorias evocadas nessa área de estudo 

se fizeram presente durante muitos momentos do trabalho de campo, surgindo em boa 

parte das socializações entre fãs, postagens e até desabafos feitos em entrevista e serão 

apresentados no decorrer desse capítulo. 

  

 

4.1.1 Fãs de grupos femininos, fãs de grupos masculinos e a presença LGBTQ+ na 

comunidade  

 

Durante o primeiro capítulo, ao falarmos sobre algumas das características 

principais do KPOP, citamos a divisão dos grupos entre femininos e masculinos. Essa é 

uma das características centrais do gênero musical, que é perceptível já no primeiro 



 

contato de qualquer indivíduo com as músicas. Como já foi abordado, os grupos 

masculinos e femininos apresentam algumas diferenças fundamentais entre si, em relação 

aos gêneros mais utilizados nas músicas, temáticas dos lançamentos e estilos de 

coreografias.  

É perceptível que os grupos masculinos costumam utilizar conceitos dark e 

intensos, com coreografias energéticas e potentes, e visuais marcantes; enquanto grupos 

femininos costumam utilizar mais conceitos aegyo, sexy e girl crush, com roupas super 

coloridas, movimentos fofos e sensuais, como colocado por Señor. 

De hecho, que los Idols masculinos de K-pop muestren una apariencia 

afeminada o andrógina no significa que en sus canciones, comportamientos y 

actitudes no continúen perpetuando los roles asignados a su género. Si las 

mujeres, a grandes rasgos, podían ser niñas buenas infantilizadas y mujeres 

seductoras, por su parte considero que los hombres pueden ser chicos malos, 

caballeros y chicos buenos, aunque tienen más libertad a la hora de 

comportarse y expresarse. Los chicos malos son despreocupados, arrogantes, 

dispuestos a pasárselo bien y saltarse normas, y en ocasiones agresivos, 

salvajes y amenazadores, tienen un comportamiento híper masculino e incluso 

tóxico. Pueden pertenecer a la mafia, ser pandilleros, estudiantes rebeldes, 

seres sobrenaturales, o siniestros y oscuros. (SEÑOR, 2018, Pág. 34) 

Claro que essa divisão é bastante generalizada e não compreende a variedade 

vista, especialmente quando nos voltamos para grupos não tão populares no seu país de 

origem., com grupos masculinos que lançam músicas fofas e delicadas e grupos femininos 

que experimentam uma grande variedade de estilos. 

Apesar da variedade que encontramos hoje em estilos, especialmente pela grande 

quantidade de artistas lançados todos os anos, a diferenciação de Boy groups 

representando bad boys poderosos e Girl groups representando meninas inocentes e 

animadas se mantem entre os grupos mais populares e essa imagem se mantem forte para 

boa parte dos fandoms. 

Observando a literatura sobre o assunto, consideramos que a representação 

feminina e masculina dentro do KPOP está diretamente ligada a um ideal confuciano dos 

papéis de gênero, retratando mulheres dóceis, delicadas e inocentes e homens como 

líderes a serem reverenciados, cultos, eruditos que equilibram a força e autoridade com 

delicadeza e sensibilidade. 

The gender roles in K-pop are an important part of the public image that makes 

K-pop stars easily consumable and engaging (Lee, 2014). The stereotypes 

preserved through K-pop perpetuate gender binaries and reduce male-

identifying individuals to a “manufactured versatile masculinity that 

incorporates Confucian notions of masculinity” (Lee, 2014, p. 617). The male 

is presented as a strong figure “to be revered” (Hwang, 2010, p. 23) through 



 
traditional interpretations of masculinity, a wilder representation of 

masculinity, or with a Japanese kawaii, or cute masculinity. The men in these 

stereotyped roles are either presented to be hyper mascuLine or softer with a 

loveable charm, but never crossing the Line into overt feminism. [...] If 

Confucian notions of men present them to be strong Leaders to be revered, 

then females are understood to be delicate and subordinate (Hwang, 2010). 

Perpetuating that perspective are the stereotyped female-identifying 

individuals in K-pop who either “[ride] the Line between sexualized 

innocence” or “more recently, sexualized aggressiveness” (Lee, 2014, p. 617). 

Examples of these stereotypes are especially visible in multi-member bands 

where each member embodies a different persona that aligns within these 

constraints; each member plays a role in order to appeal to a wide audience 

of consumers. (SIONS, 2018, Pág. 47)  

Compreender as bases em que se constitui o ideal de masculinidade e feminilidade 

é importante ao analisarmos os papéis de gênero perpetuados pelo estilo musical e que 

vem sendo consumido nas últimas décadas por jovens do mundo inteiro, em especial os 

jovens estudados no decorrer desse trabalho. Esses papéis serão absorvidos por alguns fãs 

e questionados por outros, como veremos ao longo desse capítulo. 

Uma questão que surge assim que entramos no campo é se essa divisão dos grupos 

se sustenta de alguma forma nos fandoms, seja em uma divisão de gêneros similar entre 

os fãs de GG e os fãs de BG, ou nas formas de interação entre essas diferentes categorias 

de fãs. 

De acordo com as entrevistas, formulários e observação extensiva, vemos que não 

existe uma divisão absoluta entre os fãs ao acompanharem BGs ou GGs, sendo que pouco 

mais da metade dos fãs que participaram ativamente da pesquisa acompanham grupos dos 

dois tipos, com a outra metade se dividindo quase igualmente entre preferir um ou outro. 

Entendemos então que as questões que surgem dessa divisão, apesar de não afetarem toda 

a comunidade, são relevantes para uma parcela razoável dela. 

De forma geral, boa parte dos fãs que afirmam preferir grupos masculinos são 

mulheres heterossexuais, enquanto muitos dos fãs que afirmam preferir grupos femininos 

são homens gays. Essa divisão que ocorre nos fandoms brasileiros não necessariamente 

acompanha o público alvo considerados pelas empresas de KPOP ao criarem os seus 

grupos, pois enquanto os grupos masculinos são de fato direcionados a um público 

feminino, os grupos femininos costumam se direcionar a um público masculino ou tentam 

agradar diversas camadas diferentes da população coreana. 

Entre os fãs que preferem os BGs, muitos não sabiam explicar o porquê de suas 

preferencias, mas os que ofereceram uma razão afirmaram se incomodar com a 



 

feminilidade forçada e com os conceitos usados pelos grupos femininos, ou ainda 

preferem as músicas mais alegres e dançantes lançadas pelos grupos masculinos. 

Já os fãs de GGs, em sua grande maioria destacaram a versatilidade dos grupos 

femininos como a sua característica mais positiva, que os atraem para esses artistas. K, 

um jovem gay que declara a sua preferência pelos GGs, detalhou ainda que pela 

necessidade de atingir um público variado, a versatilidade e variedade de gêneros e 

conceitos usados pelos grupos femininos é uma estratégia muito utilizada, enquanto os 

grupos masculinos podem se focar em seu público alvo e conceitos específicos que os 

agradam. 

Enquanto estamos observando ambientes em que a maioria dos fãs apreciam tanto 

BGs quanto GGs101, a diferença entre esses grupos e a rivalidade entre os seus fãs não é 

sentida e pode até mesmo passar desapercebida, quando estamos em ambientes em que 

os fãs estão mais divididos entre um ou outro a situação muda completamente. 

Especificamente em um dos grupos estudados, onde a quantidade de membros 

constantemente ativos e a falta da presença de administradores favorecia o surgimento de 

debates sobre temas mais polêmicos que por muitas vezes se desenvolviam para brigas, a 

rivalidade entre os fãs de GG e BG era escancarada. 

As muito citadas Fanwars102 podem ser o panorama em que essa rivalidade se 

inicia, com a postura combativa de uma parte dos fandoms, como se fosse necessário estar 

constantemente reafirmando como o seu grupo ou grupos favoritos são superiores, 

algumas vezes levando esses fãs a atacarem outros grupos para atingir esse objetivo. 

Destaco a seguir duas situações em que essa rivalidade ficou evidente nas 

interações entre os fãs. Essas duas situações aconteceram no mesmo grupo, o Grupo 4, 

que pela falta de presença dos administradores para que as regras de convivência sejam 

reforçadas, acaba sendo um espaço propicio para os comportamentos que a própria 

comunidade gostaria de reprimir, ou ao menos controlar. 

Na primeira situação temos uma piada que a própria autora do post inicialmente 

interpretou de uma forma literal, até ser explicada por outros fãs nos comentários. A piada 

                                                 
101 Em grupos como o que é declarado pelos próprios administradores como um grupo para fãs Multi, a 

maioria dos fãs acaba acompanhando tanto os grupos femininos quanto os masculinos, mesmo que um 

tenha prioridade ao outro, já que a própria noção do que seria um fã Multi envolve estar aberto a 

diferentes grupos e conceitos dentro do KPOP. 
102 Guerras de Fandoms, discussões na internet entre fandoms de diferentes grupos que muitas vezes podiam 

tomar o assunto diário da comunidade e sendo alimentada pelos novos lançamentos de músicas, 

escândalos e boatos sobre a vida e carreiras dos Idols. Aparentemente era mais comum a uma década 

atrás, como citado em entrevistas e postagens pelos fãs, mas elas permanecem acontecendo, 

especialmente em redes sociais como o Twitter. 



 

em si demonstra como uma parcela do fandom justifica os problemas de convivência e 

brigas recentes entre fandoms nos novos fãs de grupos femininos mais novos, fãs esses 

que seriam homens gays que também fariam parte de fandoms de divas pop americanas, 

como Lady Gaga, entre outras.  

Existe a noção dentro dos fandoms de KPOP que esses fãs já estariam 

acostumados a ter que manter uma postura combativa e criar competições entre mulheres 

– as artistas que eles admiram – e que teriam trazido essa postura para fandoms que 

anteriormente não sofriam, ou ao menos não tanto, com esses problemas. 

Em meio a fãs concordando com o post e outros fãs se sentindo ofendidos e 

respondendo a ele chamando as fãs de BGs de “Mamapinto de BG”, temos um exemplo 

ilustrativo da rivalidade entre os fãs que só acompanham grupos femininos e os que só 

acompanham grupos masculinos. 

 

Figura 27: Post sobre a presença de Gays nos Fandoms  

 

Fonte: Captura de tela tirada pela autora 

 

Nessa segunda postagem temos outra piada, dessa vez postada intencionalmente 

pelo autor, que despertou uma discussão parecida com a anterior, com a diferença que 

dessa vez foi aberto o espaço para uma discussão sobre misoginia dentro dos fandoms 

que se estendeu nos comentários e que podemos ver parte dela a seguir. 

 



 

Figura 28: “Terror dos Gays” 

 

Fonte: Captura de tela tirada pela autora. 

  

Os fãs ao começarem a se questionar o porquê da rivalidade supostamente criada 

pelos fãs de GGs, chegam a conclusão de que a culpada seria a misoginia, consciente ou 

não, de homens que mesmo fazendo parte de uma categoria considerada minoria social, 

ainda pode reproduzir comportamentos negativos a outros grupos vulneráveis. 

Essa misoginia faria esses fãs rebaixarem os gostos e preferencias das mulheres 

na comunidade Kpopper, que são massivamente fãs de grupos masculinos como o BTS, 

presente na imagem do post.  

Vemos então que essas temáticas são ativamente discutidas na comunidade, esses 

exemplos sendo apenas dois destaques entre muitos outros no Grupo 4, que possibilitaram 

observarmos as divisões de gostos e comportamentos nos fandoms como reflexo da 

divisão entre gêneros no KPOP. 

Ainda assim, sabemos que essa divisão entre gêneros não é uma regra, existindo 

desde a década de 1990 alguns grupos mistos com carreiras bem estabelecidas na Coréia 

do Sul e no exterior. No entanto, atualmente são pouquíssimos os grupos mistos em 

atividade e suas carreiras não chegam à proporção de grupos mais populares. 

KARD, um grupo misto formado por dois cantores e duas cantoras, faz muito 

sucesso no exterior, especialmente na América Latina, no entanto é bastante 

desconhecido dentro do seu país de origem. 

A explicação dada dentro dos fandoms para a falta de grupos mistos e sua 

popularidade limitada dentro da Coréia é o ciúme dos fãs coreanos e o medo de possíveis 

escândalos. Afinal, as fãs coreanas, constantemente descritas pelos fãs brasileiros como 

obcecadas, não ficariam felizes de ver os Idols homens interagindo com outras cantoras 

de forma tão próxima, como se espera de membros do mesmo grupo. 



 

As interações referidas acima são apenas alguns de muitos outros momentos em 

que vemos a comunidade LGBTQ+ sendo evocada dentro dos grupos, e como citado no 

segundo capítulo, todos os grupos estudados nos demonstraram a presença LGBTQ+ na 

comunidade Kpopper. Além dos fãs fazerem parte das duas comunidades 

concomitantemente, temáticas que evocam a comunidade queer e a quebra de padrões de 

gênero e sexualidade dentro do KPOP interessam os fãs. 

Em contraste com a heteronormatividade presente na Coréia do Sul e no KPOP, 

os fãs vibram a cada artista que se assume gay ou aliado às causas LGBTQ+, inclusive 

procurando nas atitudes mais mínimas, como um detalhe em arco-íris de alguma peça de 

roupa, uma suposta declaração. Essa presença também é marcada na forma de piadas e 

brincadeiras.  

Os fandoms de KPOP são grupos muito heterogêneos, pressupondo então a 

convivência mais ou menos harmônica de pessoas de diferentes contextos sociais e 

culturais, mesmo que dentro das limitações de um país. No caso da diversidade de gênero 

e orientações sexuais, segue-se essa pressuposição, com fãs de diferentes identidades de 

gênero e orientações sexuais convivendo sem que isso se torne uma questão problemática 

aparente, porém só até o momento em que as guerras de fandoms entrem em cena. Nesse 

momento sexualidade, idade e até mesmo a capacidade financeira de consumir ou não os 

produtos dos grupos podem ser usados como argumentos do porquê determinado fandom 

é superior ou inferior que outro, como vimos nos posts acima. 

Isso demonstra ainda como a comunidade brasileira e coreana de fãs tem suas 

diferenças sociais e culturais que afetam a forma que o exercício do ser fã será realizado, 

e também um outro desdobramento das paixões de fã, se materializando como 

possessividade para com o Idol. Esse sentimento de posse é um dos elementos que nos 

leva as próximas questões discutidas, em como o gênero e sexualidade são articulados 

pelos fãs ao seu favor na socialização dentro da comunidade e como os fãs brasileiros 

enxergam as problemáticas que surgem a partir disso. 

 

 

4.1.2 A percepção de feminismo dentro dos fandoms e o machismo da indústria coreana 

 

Como foi mencionado anteriormente, a sociedade coreana é marcada pela 

desigualdade de gênero, e tal desigualdade, assim como os papéis e ideais de gênero 

presentes em sua cultura, são passados para o KPOP. Tais aspectos podem ser percebidos 



 

tanto em sua organização e aspectos mais criativos, como as temáticas das músicas, estilos 

de moda e coreografia e divisão entre grupos masculinos e femininos, quanto nos aspectos 

administrativos e comerciais da indústria do KPOP. 

Essas características não passam desapercebidas pelos fãs, que apesar de terem 

diferentes percepções e níveis de aceitação dessas questões, estão longe de serem 

consumidores passivos e não críticos do aparente machismo dentro da indústria kpopeira.  

Para falarmos sobre a desigualdade de tratamento entre homens e mulheres dentro 

da indústria de entretenimento coreana, precisamos entender o contexto social do país. A 

Coréia do Sul ainda é um país que sofre com a desigualdade de gêneros, que pode ser 

percebido ao olharmos para os ambientes de trabalho, a diferença salarial entre homens e 

mulheres, as diferenças de poder e o que é esperado de cada um no ambiente familiar, 

entre outros fatores. Señor fala sobre como a desigualdade de gêneros afetam as mulheres 

coreanas no mercado de trabalho: 

Además, aunque el 56’2% de las mujeres tienen trabajos remunerados, la 

mayoría de ellas trabajan media jornada o en trabajos poco retribuidos, la 

proporción de mujeres que ocupan cargos ejecutivos o directivos es escasa y 

muy inferior a la de los hombres. Un motivo principal es que al no haber 

buenas políticas de conciliación laboral y familiar, muchas mujeres dejan de 

trabajar temporal o permanentemente cuando tienen hijos o cambian a 

trabajos menos exigentes. (SEÑOR, 2018, Pág. 25) 

Como é citado por Señor (2018), na sociedade coreana, é esperado de homens e 

mulheres que ao chegar em uma determinada idade, se casem e tenham filhos. No entanto, 

enquanto para os homens, esse dever não se interpõe excessivamente com suas outras 

aspirações, para as mulheres muitas vezes isso significa reduzir seu tempo de trabalho e 

salário ou abrir mão completamente de suas carreiras.  

Como é para a grande maioria das mulheres coreanas, não seria diferente para as 

Idols, sendo a carreira no entretenimento considerada uma incompatibilidade com o que 

se espera de uma esposa e mãe de família. As Idols que acabam se casando ou 

engravidando se encontram frequentemente na situação de terem que abreviar suas 

carreiras, se aposentando completamente da música. Amaral aborda esses problemas que 

as Idols enfrentam ao terem que escolher entre formar uma família e manter suas carreiras, 

trazendo o exemplo de Soyul: 

As mulheres sofrem no trabalho quando tem filhos, pois para seus patrões o 

emprego deixa de ser a prioridade. Após o casamento, recai sobre as coreanas 

o papel de cuidadora e provedoras da família. A violência doméstica também 

é um fator comum nos relacionamentos e muitas mulheres relatam que acabam 

se tornando vítimas de pornografia por conta da vingança de seus parceiros. 



 
Os girlgroups de kpop também absorvem todos esses aspectos da sociedade 

sul-coreana. Muitas mulheres desses grupos, quando casam ou têm filhos, 

acabam saindo de seus grupos ou passam um tempo afastadas de suas funções, 

como no caso de Soyul, do Crayon Pop. Ela descobriu que estava grávida, dias 

depois anunciou oficialmente a saída de seu grupo e casou-se com o pai de seu 

filho. (AMARAL, 2019, Pág. 13) 

 Enquanto uma parcela do fandom entende esse aspecto da sociedade coreana e 

aceita que eventualmente suas Idols preferidas irão se aposentar e formar famílias, muitas 

vezes chegando ao ápice de suas carreiras, e em alguns casos mais raros até mesmo os 

Idols poderão sofrer com algumas retaliações do público coreano e de suas empresas por 

estarem em um relacionamento sério ou formar famílias; outra parcela não enxerga isso 

com bons olhos. 

Durante o período em que realizava o trabalho de campo, estreou na Coréia do Sul 

um novo reality show em que diversas Idols já aposentadas, todas por volta dos trinta 

anos de idade, voltavam a treinar, mostravam como ficaram suas vidas após se afastarem 

da indústria do entretenimento e se juntavam para formar um novo grupo. Esse reality, 

Miss Back, foi muito comentado durante os últimos meses de 2020 pela comunidade de 

fãs por mostrar de forma explicita como essas cantoras sofreram com a sexualização, 

misoginia e exigências das empresas. 

A seguir podemos ver um dos posts que foram feitos em recepção a esse reality 

show. Nessa postagem, vemos que a autora comenta sobre as limitações que as cantoras 

enfrentam em suas carreiras em um tom resignado, um lado ruim da industria que é de 

conhecimento dos fãs e que por mais que não os agrade, não tem muito que eles possam 

fazer além da afirmação vaga tão comum na comunidade sobre “apoiar os Idols”. 

 



 

Figura 29: Miss Back 

 

Fonte: Captura de tela tirada pela autora 

  

Soyu voltou a ser assunto dentro da comunidade com a estreia de “Miss Back”, 

por fazer parte do elenco e oferecer uma nova visão para os seus fãs, mostrando como 

estava sendo sua vida desde a sua aposentadoria e como ela realmente se sentia em relação 

ao fim forçado da sua carreira no KPOP. 

Figura 30: Fã descrevendo o episódio focado em Soyu 

 

Fonte: Captura de tela tirada pela autora 

 



 

Nos comentários da postagem acima, vemos o apoio dos fãs em relação a uma 

possível volta de Soyu ao cenário musical e como a aceitação de como a indústria do 

KPOP funciona não é uma regra dentro da comunidade de fãs brasileira, pelo contrário. 

 

Figura 31: Comentários de apoio 

 

Fonte: Captura de tela tirada pela autora 

  

Essa distinção em relação a carreira das cantoras não ocorre apenas na sua reta 

final. Desde o período de Trainee essas meninas já estão expostas a diversos tipos de 

abusos e discriminações. A falta de representação feminina em posições de liderança na 

Coreia do Sul passa por diferentes aspectos da sociedade, como a assembleia nacional 

tendo apenas 17% dos assentos ocupados por mulheres até 2018. Essa situação não é 

diferente nas grandes empresas de KPOP, onde os CEOs e produtores musicais são em 

sua grande maioria homens (SEÑOR, 2018).  

As artistas estão expostas a um meio e visão criativa extremamente masculinas 

desde os primeiros momentos de suas carreiras, passando por um processo de 

dollification103 em que as meninas são transformadas em bonecas jovens, submissas, 

obedientes e doces, dispostas a interpretar o papel designado a si pelas empresas: 

Through audition and an extraordinarily long Trainee period to debut, K-pop 

female Idols are conditioned as an obedient, disciplined, and sexualized labor 

force, directly manufactured by male corporate elites to serve the interests and 

                                                 
103 Termo usado por Pužar (2011 apud LIN; RUDOLF, 2017). 



 
needs of capital. Rampant, explicit sexualization of female Idols is a case in 

point. (KIM, 2017, p. 2371) 

A falta de liberdade criativa não é uma exclusividade das mulheres, os Idols em 

geral costumam ter pouco a nenhum poder de escolha sobre a música que interpretam, o 

direcionamento artístico, as roupas e coreografias que irão usar. No entanto, quando se 

trata da participação na produção das músicas, as mulheres Idols tem uma desvantagem 

explicita em relação aos homens, consequência dessa estrutura descrita acima. 

A seguinte postagem feita em um dos grupos durante o trabalho de campo 

demonstra essa desvantagem ao exibir uma lista dos 100 artistas mais creditados em 

músicas do KPOP 104  até o presente momento. Podemos ver que apenas 13 artistas 

femininas aparecem nessa lista, destacadas com a cor mais clara, boa parte delas sendo 

as rappers de seus respectivos grupos, posição que costuma oferecer a liberdade das 

artistas escrevem os raps que irão executar. Mesmo exemplificando a desigualdade dentro 

da indústria, a maioria dos comentários dos fãs nessa postagem se focavam em 

comemorar a presença dos seus artistas favoritos na lista. 

                                                 
104 É importante notar que esses artistas não escreveram ou produziram sozinhos boa parte das músicas, 

eles são creditados ao darem sua contribuição a confecção da música em questão, podendo ser uma 

frase, verso, ou até a música inteira de fato. 



 

Figura 32: Top 100 cantores creditados do KPOP 

 

Fonte: Captura de tela tirada pela autora 

 

A estreia de Miss Back, assim como outras situações e escândalos, trouxe esse 

assunto à tona dentro dos grupos, fazendo com que alguns fãs se posicionassem a respeito. 

O lançamento de um clipe novo do BLACKPINK em que uma cena teve que ser retirada 

após pedidos da associação de enfermeiras da Coreia do Sul, que alegaram a sexualização 

da profissão pela roupa usada pela Idol Jennie105, foi um ponto de discussão que dominou 

os grupos por semanas. Os fãs se dividiam em quem acusava perseguição às cantoras, 

quem não conseguia enxergar a seriedade da situação e quem concordava com a ação da 

empresa de retirar a cena após os pedidos, por entender a situação das enfermeiras 

coreanas106. 

A comunidade se mostrou muito dividida em frente a essa situação envolvendo o 

BLACKPINK, um grupo tão popular. Boa parte dos Blinks se focavam na possível 

                                                 
105 No clipe, Jennie usa uma fantasia de enfermeira, um vestido e salto alto. O vestido ia até os joelhos e 

não foi considerado sensual pela comunidade de fãs brasileira, porém muitos fãs argumentaram a favor 

das enfermeiras que salto alto e vestidos não retratam a realidade de trabalho das enfermeiras e são 

exageradamente femininos. 
106 As enfermeiras alegavam uma onda de assedio que vinha piorando com a pandemia de Covid-19, em 

que os pacientes as tratavam como objetos de fetiches e fantasias. 



 

perseguição às Idols e em questionar se a roupa de Jennie era exageradamente sensual ou 

não. No entanto, a discussão em torno do feminismo e sexualização dos Idols já estava 

tomando uma posição central nos grupos.  

Em meio a realização das entrevistas, LA, uma fã de BGs, expressou o seu 

descontentamento com a indústria Kpopper pelo machismo presente nela. Esse 

desconforto a faz não conseguir apoiar os grupos femininos por entender que dessa forma 

ela estaria apoiando abuso e mal tratos a essas artistas e defende que apenas uma 

reestruturação total dessas empresas seria o suficiente para corrigir esses problemas.  

Esse desejo de melhora no ambiente de trabalho dos Idols e criação de novos 

parâmetros nas empresas de KPOP não são exclusividade de LA, sendo um tema 

recorrente entre os fãs. Na postagem a seguir temos um exemplo disso, com a autora do 

post usando como exemplo a Pnation, empresa criada pelo interprete do sucesso viral 

Gangnam Style, PSY, que é vista pelos fãs como um ambiente de trabalho ideal e que 

recebe frequentemente artistas de outras empresas maiores. Nos comentários os fãs se 

dividem entre concordar com a autora do post e se questionarem se as coisas realmente 

são ideais nos bastidores, pois as empresas de KPOP tem a fama entre os fãs de 

controlarem muito bem as suas imagens públicas para evitar que tenham seus nomes 

envolvidos em escândalos. 

 

Figura 33: Pnation 

 

Fonte: Captura de tela tirada pela autora 



 

  

As empresas de KPOP não apenas sabem controlar sua imagem pública tentando 

evitar escândalos, como também utilizando os próprios artistas para manipularem a visão 

do público para terem uma determinada percepção desses Idols. Como Saeji aponta, essas 

empresas utilizam de uma imagem de suposta rebeldia, ou até de empoderamento 

feminino, para distrair os fãs do fato de que muitas vezes esses artistas são 

cuidadosamente produzidos. 

Although some scholars have claimed that consumers can find a measure of 

freedom in the genre, the artists in 2013 are not rebellious trail-blazers like 

Kpop forerunner Seo Taiji. Despite the occasional release of songs that seem 

to empower women, the calculated crafting of image, song, costume, and 

choreography under constantly involved male CEOs undermines the 

empowered images of a few select K-pop groups. Korean women have been, 

generally speaking, socialized to act within clearly defined traditional gender 

roles when compared with women in the post-feminist-revolution US. It is clear 

that a genuine message of female empowerment as an economically profitable 

approach in production of popular music is not a current strategy for Korean 

popular music management companies. (SAEJI, 2013, Pág. 334) 

Podemos tomar como exemplo desse tipo de comportamento a empresa YG 

Entertainment. YG, fundada por Yang Hyun Suk, um homem envolvido em diversas 

situações apontadas pelos fãs como machistas e que demonstram desprezo da sua 

administração para com suas artistas femininas. Até mesmo a história de como teria 

conhecido sua esposa é um exemplo para os fãs de sua índole questionável e mal 

comportamento em relação às mulheres. 

 

Figura 34: Yang Hyun Suk conhece sua esposa 

 

Fonte: Captura de tela tirada pela autora 

  

É interessante notar que os dois últimos grupos femininos lançados pela YG 

Entertainment, 2NE1 e BLACKPINK, são grupos exemplares do conceito Girl crush e 

passam a imagem de mulheres fortes, decididas e independentes. Dentro do fandom de 



 

KPOP é muito discutido a falta de poder que as cantoras do 2NE1 tiveram em suas 

carreiras, situação similar a que o BLACKPINK passa atualmente, então podemos 

concluir que essa imagem de mulheres fortes e independentes foi criada pela própria 

empresa para vender essa ideia para um público especifico. 

R, ao responder o formulário, destacou como os fãs do BLACKPINK, em sua 

opinião usam as cantoras como Token feminista, para se reafirmarem enquanto 

reproduzem comportamentos misóginos. É curioso notar aqui um padrão em que, mesmo 

ao representarem um papel de mulher forte, as artistas estariam sendo usadas tanto pela 

empresa quanto por uma parcela do seu fandom para fortaleceram uma imagem positiva 

de si. 

A própria sociedade brasileira não é isenta de machismo e comportamentos 

sexistas, no entanto, podemos considerar que, comparada com a sociedade coreana, 

vivemos um momento distinto em relação às discussões sobre direitos humanos e 

minorias, ainda que não necessariamente muito distante. Apesar da investigação teórica 

feita sobre o machismo na sociedade coreana e a observação a partir da indústria musical, 

é difícil fazer uma análise comparativa com o Brasil apenas com base no material 

recolhido. 

Ainda assim, sabemos que o KPOP e a onda Hallyu já atingiu o mundo inteiro, 

reunindo então Kpoppers de diversas regiões do mundo e, portanto, possuidores de 

diferentes noções sobre machismo e misoginia. Nós fazemos então o questionamento de 

como esse fenômeno cultural conseguiu se estabelecer em lugares onde as diferenças 

sociais em relação a questões delicadas como esta são tão grandes com relação ao lugar 

de origem do KPOP. 

No caso dos fãs brasileiros, teriam eles conflitos internos ao consumirem músicas 

criadas na base de tanta discriminação entre os artistas? Com base nos incômodos 

percebidos durante o campo, essa questão é sim uma problemática, em especial para as 

fãs mulheres. 

É importante compreender a importância da formação de identidade do fã de 

KPOP para entender também como essa questão se distribui pelo fandom. Como vimos 

no capítulo anterior ao discutirmos as divisões internas da comunidade, o fã de KPOP 

pode ser unicamente fã de grupos femininos ou masculinos, e essa divisão muda bastante 

a forma com a qual esses fãs conciliam e internalizam as problemáticas do machismo na 

indústria do KPOP. 



 

As fãs de grupos masculinos, por exemplo, podem apontar essas incongruências 

e desigualdades dentro da comunidade com muito mais desembaraço que os fãs de grupos 

femininos, em sua maioria. Isso porque para os fãs que acompanham apenas um ou outro 

tipo de grupo, existe uma divisão no KPOP, a fã que apoia artistas masculinos não sente 

estar apoiando uma indústria machista, pois essa discriminação não atingira os Idols que 

ela admira.  

Essa atitude ficou clara durante a entrevista com LA, uma fã de grupos masculinos 

que fez muitas críticas a forma com que a indústria musical trata as artistas femininas na 

Coréia do Sul. Segundo ela, a forma com que a indústria discrimina e explora as artistas 

femininas é o maior motivo que a impede de se tornar fã de grupos e artistas femininas, 

apesar de admirar as Idols. O seu ponto de vista é de que apoiar essas artistas seria 

equivalente a apoiar os empresários e a parcela da indústria que perpetuam esses abusos. 

A postura de LA é mais comum em meio às fãs de grupos masculinos, mas ainda 

assim é muito menos comum do que se esperaria de uma comunidade que é tão 

preocupada em discutir assuntos políticos e sociais. E é interessante notar a separação 

entre os fandons nessa postura, fãs como LA deixam de apoiar artistas para não incentivar 

uma indústria machista sem considerar que os grupos masculinos que elas continuam 

apoiando são das mesmas empresas e trabalham para a mesma indústria musical que os 

grupos femininos. 

Para os fãs de grupos femininos, esse assunto pode ser mais delicado, mas para 

compreender a prevalência do KPOP em grupos que se identificam como progressistas 

precisamos voltar para os primeiros capítulos e entender como a onda Hallyu atingiu o 

resto do mundo. 

O primeiro contato dos fãs com o KPOP é normalmente por MVs super 

produzidos, coloridos e dinâmicos, com belos cantores, roupas e cabelos diferentes e 

criativos executando coreografias muito bem sincronizadas, uma embalagem perfeita 

para apresentar músicas que misturas diversos gêneros musicais de uma vez.  

Ao entrarmos no fandom, há muito para aprender sobre a estrutura do KPOP, os 

artistas e informações sobre os próprios grupos que interessam os fãs e sobre alguns 

aspectos da cultura coreana que estão em um maior destaque no conteúdo dos Idols que 

chegam até os fãs, como os termos honoríficos e a culinária coreana. 

Quando os fãs começam a compreender os bastidores da indústria musical, já 

estão envolvidos pelo gênero, pelo prazer gerado a cada lançamento musical, a cada novo 

grupo que conhecem e o apego emocional aos Idols. Como mostrado no capítulo anterior, 



 

os fãs de KPOP se consideram parte de uma família, liderada pelo seu Idol preferido, e 

quando esses fãs tomam conhecimento do lado obscuro da indústria musical, passam a 

enxergar os Idols como vítimas, elementos passivos dessa engrenagem, que em muitos 

casos entraram muito jovens para as empresas, presos à contratos desiguais e sem 

consciência da falta de glamour que muitos viverão até alcançarem o sucesso máximo.  

De forma geral, na visão dos fãs o problema não está no KPOP ou nos grupos, 

mas sim nas empresas, muitas vezes personificadas na figura do CEO ou membro 

fundador, e é a esses indivíduos que a revolta dos fãs costuma ser direcionada. Assim 

resolve-se o conflito interno dos fãs entre apoiar ou deixar de apoiar uma indústria 

machista e exploradora, para esses fãs, o apoio está indo sempre aos artistas e não aos 

empresários, mesmo que esse apoio enriqueça mais tais empresas. 

  

 

4.1.3 Sexualização dos Idols, piadas e desconforto dos fãs 

 

Como acabamos de ver, não é incomum que jovens cantoras passem por diferentes 

formas de abuso e mal tratos dentro da indústria do entretenimento na Coreia do Sul. 

Porém esse lado negativo do KPOP não se limita ao gênero feminino, muito menos é 

perpetuado apenas pelas empresas, passando também por determinadas ações dos 

próprios fandoms. 

Em meio ao trabalho de campo, não era incomum encontrarmos longos desabafos 

em formas de postagens, que reuniam provas extensivas desse lado sombrio da indústria 

e pediam que a comunidade tomasse conhecimento da sua contribuição para ela, com 

esperanças de mudarem um pouco a situação. E frequentemente, logo após uma postagem 

desse tipo, nos deparávamos com a postagem seguinte reproduzindo exatamente o tipo de 

comportamento denunciada na primeira. É sobre essas questões e contradições da 

comunidade de fãs que iremos nos focar a seguir. 

Já analisamos as peculiaridades da indústria do entretenimento coreana em 

capítulos anteriores para compreendermos que elas operam visando sempre o lucro, o que 

leva muitas empresas de KPOP a negligenciarem a saúde física e mental dos seus Idols, 

os colocando em situações vulneráveis em frente ao público. Os fãs sabem disso e 

prontamente culpam as empresas sempre que saem notícias de que determinado Idols está 

lidando com problemas emocionais ou de saúde. 



 

O programa de TV “Miss Back” não escancarou apenas as limitações impostas 

pelo mercado nas carreiras das cantoras, mas também inúmeros casos de desrespeito e 

sexualização das cantoras. Um caso que chamou muito a atenção dos fãs foi o do grupo 

Stellar. 

Stellar foi um grupo feminino que fez a sua estreia no ano de 2011, não fazendo 

muito sucesso com as suas primeiras músicas lançadas. Eventualmente o grupo passou 

por reformulações e adotou o conceito sexy, o que garantiu às artistas muito mais sucesso 

do que com as músicas anteriores, até o grupo acabar em 2018. Ao participar de “Miss 

Back”, Gayoung, ex-membro do Stellar, fez revelações sobre os bastidores da carreira do 

grupo e sobre as consequências da fama na sua vida pessoal. 

Gayoung revelou ao público que as cantoras nunca tiveram escolha ou fizeram 

parte das decisões de transformar o grupo em um grupo sexy, e que elas foram forçadas 

a usar roupas provocativas contra a sua vontade e que recebia abusos do público até hoje. 

Ela contou que pelo trauma da época em que era uma Idol, ela não consegue mais usar 

roupas curtas e que até mesmo a sua família era hostilizada por pessoas que não estavam 

satisfeitas com a suposta vulgaridade do grupo. 

É interessante notar que a escolha da empresa por transformar Stellar em um grupo 

de conceito sexy foi tomada visando o lucro e aumentar a popularidade do grupo, objetivo 

que foi alcançado, mas que ao mesmo tempo trouxe atenção negativa do público para as 

artistas, que até hoje lidam com a má fama. O uso da sexualização dos Idols para alcançar 

mais fama e sucesso não se limita às artistas femininas, mas são elas que recebem a maior 

parte, se não toda, da reprovação do público. 

 



 

Figura 35: Stellar 

 

Fonte: KPOP Database, 20--. 

  

Covaleski, Ribeiro, Silva e Ximenes falam sobre essa dicotomia em seu artigo “A 

Representação Feminina no K-Pop e seus Reflexos nos Padrões de Consumo e 

Comportamento Social”, citando o “complexo de madona-prostituta” ao qual as Idols 

estariam sujeitas, sendo classificadas pelo público coreano como santas ou prostitutas. 

Assim as Idols que usam o seu corpo e sexualidade seriam classificadas, julgadas e 

tratadas como prostitutas, sem importar se tais escolhas criativas tenham partido delas ou 

se estariam sendo forçadas. Enquanto isso, os homens sairiam ilesos desse tipo de 

julgamento. 

Quando voltamos ao Brasil, percebemos que o conceito sexy em si não incomoda 

a comunidade Kpopper, majoritariamente. Com a grande repercussão que o programa e 

seus relatos de abusos tiveram nos grupos de Facebook, os fãs expuseram os seus 

posicionamentos, rechaçando o comportamento dessas empresas e explicitando o apoio 

às cantoras que passaram por essas situações. Esses fãs brasileiros, em sua maioria, não 

são contrários a existência de conceitos sexy dentro do KPOP, mas sim a falta de 

autonomia dos artistas que não tem a decisão final sobre o que está sendo representado 

por eles e aos ataques que esses artistas ficam expostos por parte do público mais 

conservador. 

 



 

Figura 36: Fãs discutem o caso “Stellar” 

 

Fonte: Captura de tela tirada pela autora 

  

Enquanto uma grande parcela dos fãs se revolta com situações do tipo, essa 

postura não chega a ser unanimidade dentro do fandom, com uma parte dos indivíduos 

afirmando que os cantores são responsáveis pelo que acontece com eles a partir do 

momento em que assinam um contrato conscientes do lado negativo que provavelmente 

serão expostos. Esse raciocínio muitas vezes é acompanhado com a crença de que o lado 

positivo, uma carreira estabelecida, fama, dinheiro e fãs, seria equivalente ou valeria mais 

que o lado negativo da indústria. 

Alguns fãs ainda fazem uma ponte entre as duas opiniões, admitindo que os abusos 

são inadmissíveis, mas afirmando que não há nada que os fãs possam fazer para mudar 

essa realidade e, portanto, continuam acompanhando os artistas sem se prender muito a 

essas questões. 

Se as empresas usam dessem artifícios questionáveis visando o lucro, podemos 

inferir que existe um público que consome e procura tal produto, vindo ele de um acordo 

entre a empresa e o artista ou não. E de fato, quando surgem as reclamações sobre a 

objetificação dos corpos dos Idols, não é difícil que a conversa vá na direção do papel dos 

fãs em meio a essa problemática. 

Alguns fãs acusam a própria comunidade e comportamentos que podem ser vistos 

como negativos, que alimentam essa máquina de exploração, e que são normalizados 

dentro dos fandoms. Destaco a postagem a seguir que me chamou atenção por ser um 

bom exemplo dessas tensões dentro da comunidade e por apresentar uma série de 



 

argumentos sobre esses comportamentos vistos como negativos por uma parte dos fãs, 

além de suscitar nos comentários um debate maior em que muitos fãs se sentiram 

chamados a atenção por alguns dos comportamentos citados, mostrando que muitas 

pessoas conseguem identificar essa situação como um problema real, ao mesmo tempo 

em que reproduzem até uma certa extensão esse comportamento negativo. 

 

Figura 37: Fãs e objetificação dos Idols  

 

Fonte: Captura de tela tirada pela autora 

  

O principal comportamento destacado como degradante para com os Idols vem da 

ilusão de boa parte do fandom de que esses Idols são alcançáveis e que poderiam um dia 

se tornarem interesses românticos dos seus fãs, crença que leva alguns fãs a extremos, se 

tornando perseguidores, as saesangs107. Essa postura, no entanto, é assumida por alguns 

fãs em tom de brincadeira, às vezes autodepreciativa. 

                                                 
107 Saesangs são fãs que se tornaram tão obsessivos que perseguem os Idols, descobrindo seus endereços, 

números de telefone entre outras informações pessoas, muitas vezes vazando essas informações na 

internet, roubando objetos pessoais e até mesmo fazendo ameaças de morte aos artistas. As Saesangs 

são odiadas pelo resto da comunidade kpopeira. 



 

Figura 36: Exemplos da objetificação 

 

Fonte: Captura de tela tirada pela autora 

  

Outra forma em que os fãs sexualizam os Idols é a partir dos Ships. O termo Ship, 

que vem da palavra em inglês relationship, é o ato de fantasiar que dois indivíduos estão 

em um relacionamento amoroso. No caso dos Idols, com as proibições de namoro para 

evitar escândalos, os Ships são baseados em interações mínimas, brincadeiras entre os 

membros do mesmo grupo, e muitas vezes são casais homoafetivos. 

Poucos são os Idols assumidamente parte da comunidade LGBTQ+, pois como a 

Coréia do Sul é um país muito conservador, como abordamos anteriormente, uma 

declaração dessa natureza poderia impactar negativamente a carreira dos artistas. No 

entanto, dentro da comunidade kpopeira, especialmente a internacional, é muito comum 

esse tipo de idealização sobre a vida pessoal dos Idols. Considerando também que a 

presença LGBTQ+ dentro da comunidade Kpopper, podemos inferir que parte da criação 

desses ships homoafetivos seria pela busca de uma representação que nem sempre 

encontram no gênero musical.  

Apesar de alguns fãs se mostrarem desconfortáveis com a objetificação que vem 

com a maioria dos Ships – gerando por exemplo fanfics que descrevem esses romances – 

a postura geral da comunidade é de aceitação e incentivo desse exercício, sendo colocado 

até mesmo nas regras de convivências dos grupos de Facebook a necessidade de se 

respeitar todos os Ships criados por outros fãs. 

Amaral e Tassinari (2016) discutem as peculiaridades e consequências da 

shippagem de Idols na convivência dos fandoms e na relação dos fãs com seus Idols 

favoritos, especialmente quando esses Idols assumem relacionamentos heterossexuais. 

Como afirmam as autoras: 



 
E o que acontece nos fandoms brasileiros de K-POP quando dois integrantes 

8“rotulados” como gays e lésbicas e apaixonados por colegas de outro grupo 

assumem um relacionamento, são vistos aos beijos na madrugada e provam 

ser, além de todas as expectativas, heterossexuais? Negação, caos e discursos 

de ódio. Por esse motivo é compreensível à comoção em torno da descoberta 

sobre o namoro do delicado Baekhyun com Taeyeon, a vocal Leader de outro 

grupo de grande sucesso, o Girls Generation. (AMARAL e TASSINARI, 

2016, Pág. 10) 

 Por mais que uma parte razoável dos fãs se incomodem com as consequências ou 

com os extremos que essa forma de pensar e se relacionar com os Idols chegue, a ponto 

de o assunto ser constante dentro dos grupos, é ainda de certa forma parte das atividades 

normais dentro da comunidade. Boa parte dos memes e piadas que circulam dentro os 

fandoms gira em torno de Ships, especulações sobre a sexualidade dos cantores e 

idealizações de relacionamentos com os mesmos, por mais que alguns fãs expressem o 

seu desconforto com essa forma de expressão. 

 De certa forma, a especulação e o fantasiar sobre a sexualidade e vida romântica 

dos Idols faz parte do exercício das paixões dos fãs. As empresas que arquitetam esses 

grupos têm isso em mente e usam a sensualidade como uma forma de atrair o seu público 

alvo, tornando os Idols um produto a ser consumo pelos fãs. A forma com que os Idols 

são usados desde a época de trainee, o controle criativo e o controle de suas imagens uma 

vez debutados em grupos, quando percebidas pelos fãs, levam uma parcela do fandom a 

um conflito interno. 

 Assim como discorrido nesse capitulo, os fãs podem adotar diferentes posturas em 

relação a esses aspectos negativos do KPOP, como justifica-los como consequências 

aceitáveis ou não da carreira escolhida pelos artistas, criar uma separação entre os artistas 

que eles apoiam e as empresas que seriam as grandes responsáveis por esses aspectos 

negativos e, enfim, denunciar dentro da comunidade essas transgressões, tanto da parte 

das empresas, quanto de outros Idols e dos próprios fãs. 

 Enquanto a comunidade discute internamente se o melhor é aceitar que a indústria 

do KPOP não mudará tão cedo ou se é exigir que essa mudança comece, as empresas 

podem já estar a par dessa visão dos jovens fãs internacionais. Afinal, quando o KPOP 

formou suas primeiras gerações, ele era direcionado para um público muito mais limitado 

e mesmo com a internet e redes sociais sendo grandes aliados em sua distribuição pelo 

mundo, era consumido especialmente nos países vizinhos à Coreia do Sul. 

 Com o perfil dos fãs de KPOP se diversificando cada vez mais em etnia, 

nacionalidade, idades, gêneros e orientações sexuais, é importante para essas empresas se 



 

manterem a par de tais mudanças. Acima discutimos muito as problemáticas em torno de 

grupos femininos forçados a executar o conceito sexy e como esse assunto está em alta 

na comunidade atualmente pelas consequências negativas que as artistas sofreram. O que 

chama atenção nesse cenário, além de observarmos a reação majoritariamente 

reprovadora dos fãs brasileiros e também dos fãs asiáticos, já que o programa que deu o 

pontapé inicial para muitas dessas discussões é um programa coreano, é também que o 

conceito sexy como visto em gerações anteriores já praticamente não existe mais. 

 De certa forma podemos dizer que esse conceito foi substituído em sua 

popularidade pelo conceito Girl Crush, que pode conter alguma sensualidade, mas é muito 

mais focado em mostrar as Idols como mulheres fortes, independentes e seguras de si. 

Empoderadas, em contraposição às mulheres dóceis, fofas e infantis do conceito fofo ou 

forçadas a performar uma sensualidade com as quais não estavam confortáveis. 

 Não podemos, no entanto, assumir que isso significa que as empresas passaram a 

dar mais poder para as suas artistas femininas e que essa mudança seja devido a essa 

maior liberdade, pelo contrário. É mais provável que essa mudança seja uma estratégia 

comercial dessas empresas, de capturar a imagem e desejos dos novos consumidores de 

KPOP em artistas e músicas com as quais esses fãs podem se identificar e assim, continuar 

consumindo o KPOP.  



 

CONCLUSÃO 

 

Quando o trabalho de campo foi iniciado, algumas questões imediatamente se 

mostraram relevantes, pela forma constante que os assuntos relacionados eram levantados 

dentro dos grupos. Outras foram tomando relevância maior conforme acontecimentos no 

cenário musical provocavam a reação dos fãs. Na análise feita até então procuramos 

mostrar essas questões, explicando as circunstâncias em torno delas e explicitando as 

diferentes formas de lidar com elas dentro dos fandoms. 

 O debate em torno das características que definiriam o fã de KPOP logo se 

revelou como uma temática frequente dentro da comunidade. A comunidade kpopeira, 

apesar de ter a preferência pelo gênero musical como um traço unificante, é um grupo 

diverso e com muitas subclassificações, como vimos nesse trabalho. 

Os fãs se dividem entre quem prefere grupos femininos, masculinos ou os dois, 

quem se dedica a apenas um grupo e quem se dedica a vários grupos ao mesmo tempo, 

fãs que doam todo o seu tempo livre aos artistas como uma responsabilidade e quem leva 

as atividades do fandom com mais tranquilidade. Todas essas subclassificações 

alimentam um debate central. 

Esse debate é sobre o que definiria um “bom fã”, com a sugestão de que existiriam 

deveres e responsabilidades, atividades que poderiam tornar um indivíduo em um fã ideal, 

que cumpre as expectativas colocadas sobre si pelo fandom e, supostamente, pelos 

artistas. E se existiria um “bom fã”, por consequência conclui-se que existe um “mal fã”. 

Essas duas categorias estão em disputa dentro da comunidade, com os diferentes tipos de 

fãs argumentando porque não entrariam na categoria de “mal fã”. 

A existência desse debate revela a importância das questões em torno da 

construção de uma identidade coesa – ou não – do “Fã de KPOP”. Essa identidade é 

frequentemente evocada em uma forma de afirmar superioridade sobre outros tipos de 

fãs, sejam eles os que não cumprem os seus deveres como fã, sejam os menosprezados 

“Kids”, os fãs imaturos e novos na comunidade. 

Já as questões em torno das problemáticas de gênero foram surgindo de uma forma 

menos imediata no trabalho de campo, tomando relevância maior ao longo dos meses. 

Vimos como as divisões entre gêneros e a binaridade do KPOP se traduz na comunidade 

de fãs e como elas se tornam pontos de tensão entre fandoms.  

É interessante notar que as diferenças entre o público alvo visado pelas empresas 

de KPOP ao criarem os seus grupos e as características tão diversas da comunidade de 



 

fãs brasileira, representando uma boa parte do público internacional, suscitam questões 

não respondidas ainda sobre as diferenças entre o público coreano e brasileiro.  

Ao analisarmos esses pontos de tensão, percebemos uma crescente consciência 

social dentro dos fandoms de KPOP brasileiros, com discussões cada vez mais profundas 

sobre feminismo e objetificação dos corpos asiáticos, femininos e masculinos, e o início 

de uma problematização das formas de apreciação e interações dentro da comunidade. 

Apesar de, como mostramos, essa problematização ainda estar longe de alcançar 

a maior parte da comunidade, talvez esse debate seja uma indicação de novos caminhos 

do fandom e novas formas de exercitar as paixões suscitadas pelos Idols. 

Ao fim, esse trabalho procurou compreender como os fandoms de KPOP brasileiro 

se formam, se organizam e interagem dentro dos grupos de Facebook. A partir da 

etnografia e da análise do material obtido, pudemos acompanhar uma comunidade que 

está constantemente refletindo e discutindo sobre si mesma, em um processo de mudança 

e problematização das questões percebidas pelos fãs como controversas e possivelmente 

negativas.   
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APÊNDICE A – Formulário 

 

Primeira parte - Questões socioculturais 

 

Qual é o seu nome? 

 

Com qual gênero você se identifica? 

Homem cis 

Homem Trans 

Mulher cis 

Mulher trans 

Não me identifico com com nenhum 

gênero/ Queer 

Prefiro não informar 

 

Qual é a sua orientação sexual? 

Héterossexual 

Homossexual (Gay/Lésbica) 

Bissexual 

Outro 

Prefiro não informar 

 

Qual é a sua idade? 

Menos de 14 anos 

14 - 16 

17-19 

20-22 

23-25 

26-28 

29-35 

36-45 

Mais de 45 anos 

 

 



 

Qual é o seu estado civil? 

Solteiro(a) 

Casado(a) 

Em uma união estável 

Viúvo(a) 

Divorciado(a) 

 

Tem filhos? 

Sim 

Não 

 

Qual é o seu nível de escolaridade? 

Ensino fundamental 

Ensino médio 

Ensino superior em curso 

Ensino superior concluído 

Pós graduação/Doutorado 

 

Em qual estado você mora? 

 

Segunda parte – Kpop 

 

Quando você começou a ouvir kpop? 

 

O que te levou a ouvir kpop? 

 

Você se considera parte de algum fandom? Se sim, qual/quais? 

 

Para você, o que significa ser parte de um fandom? 

O que te atrai no seu grupo favorito? Quais características te fizeram acompanhar? 

 

Dentre os conceitos usados no kpop, qual/quais são os seus favoritos? 

 

 



 

Tem preferencia por Boy groups, Girl groups ou acompanha os dois igualmente? 

Boy groups 

Girl groups 

Gosto dos dois 

 

Se você respondeu apenas girl groups ou apenas boy groups, explique o porque 

da sua preferência: 

 

Você tem preferencia por artistas de determinada empresa ou a empresa de origem 

não afeta suas preferências? Porque? 

 

Você gostaria de comprar ou já comprou produtos oficiais dos seus grupos 

favoritos? Quais produtos foram esses? 

 

Tem algo que te faz não gostar de fandons, ou algum fandom especifico? Se sim, 

o que? 

 

Quantos grupos dedicados ao kpop você participa no facebook? 

Apenas 1 

Até 5 

Até 10 

Mais do que 10 

 

O que te fez entrar em grupos sobre kpop no facebook? 

 

Obrigada por participar!  



 

GLOSSÁRIO 

 

Aegyo: Termo que significa “fofo” em coreano, usado para se referir ao comportamento 

de certos Idols ou a conceitos de determinadas músicas. 

 

All kill: Quando uma música se classifica em primeiro lugar em todos os principais 

rankings coreanos. 

 

Army: Nome do fandom do grupo BTS. 

 

Bias wrecker: Um Idol que faz o fã questionar a sua lista de bias, por ser tão bom, apesar 

de não ser necessariamente um bias. 

 

Bias: Termo usado para se referir ao(s) Idol(s) preferido(s) de um grupo. 

 

Biased: Termo usado para se referir a um Bias, como por exemplo “sou Wheein biased”. 

 

Big Three: Termo usado para se referir as três maiores empresas de KPOP; JYP, SM e 

YG Entertainment. 

 

Blink: Nome do fandom do grupo BLACKPINK. 

 

Boy group: Grupo masculino. 

 

Capopeiro/Kpopper: Termo usado para se referir ao fã de KPOP, usado dentro da própria 

comunidade. 

 

Charts: Sites e plataformas musicais que medem a popularidade dos artistas pelas vendas, 

downloads e streams digitais das músicas. 

 

Comeback: Lançamentos principais dos artistas, suas “voltas” aos palcos a cada 

lançamento. 

Conceito/Concept: Temas, subgêneros musicais ou histórias narradas em álbuns ou faixas 

musicais.  



 

 

Dance cover: Vídeos de fãs reproduzindo as coreografias de músicas de KPOP. 

 

Dancer: O membro do grupo que é especializado em dança. 

 

Debut: A música ou álbum de estreia de um grupo. 

 

Disband: Quando um grupo é desfeito pela empresa, por escândalos ou pelo fim de um 

contrato. 

 

Dorama: Dramas, ou novelas coreanas. 

 

Exo-l: Nome do fandom do grupo EXO. 

 

Fancam: Vídeo de uma apresentação ao vivo focada em um membro especifico do grupo. 

 

Fanchant: Cântico entoado pelos fãs de um grupo entre os versos das músicas, 

normalmente cantado em apresentações com plateia. É uma forma de demonstrar o apoio 

dos fãs pelos artistas. 

 

Fandom: A comunidade de fãs dedicadas a um assunto ou artistas especifico. 

 

Fanmeting: Encontro de fãs com os seus Idols preferidos em que os fãs têm a chance de 

conversar, entregar cartas e presentes e em que os Idols conversam e brincam com os seus 

fãs. 

 

Fansign: Encontro de fãs com seus Idols preferidos em que os Idols dão autógrafos para 

os fãs. 

 

Fighting: Expressão para demonstrar apoio, um desejo de força a alguém que está prestes 

a realizar uma tarefa, normalmente dito para Idols que estão lançando uma música ou 

participando de uma competição. 

 



 

Flop: Expressão usada para se referir a algo que não deu certo, uma música ou artista que 

não se tornaram populares. 

 

Girl crush: Termo usado para se referir a um conceito e atitude de determinadas artistas, 

mulheres que encantam e inspiram outras mulheres, com uma beleza e personalidades 

fortes, em oposição ao Aegyo. 

 

Girl group: Grupos femininos. 

 

Hyung: Termo honorifico usado por homens para se referirem a homens mais velhos que 

si mesmo. 

 

Idol: Os ídolos do KPOP, os cantores dos grupos. 

 

Lead: Posto dado ao segundo melhor membro em determinada tarefa, como por exemplo, 

o Lead vocalists seria o segundo melhor vocalista do grupo e ganhar uma quantidade de 

linhas para cantar condizentes com o seu talento. 

 

Líder: Uma das posições dentro dos grupos, muitas vezes o líder é também o membro 

mais velho e é responsável por motivar, dar o exemplo e falar pelo grupo em entrevistas 

e apresentações. 

 

Lightstick: Lanterna personalizada de cada grupo, são usadas pelos fãs em shows para 

demonstrar o seu apoio, muitas vezes tendo luzes personalizadas nas cores oficiais dos 

grupos. 

 

Line: Subdivisões dentro dos grupos normalmente relacionado a características em 

comum, como por exemplo, os mais novos ou os mais velhos do grupo, os que nasceram 

no mesmo ano ou que vieram do mesmo país, ou os cantores ou dançarinos do grupo etc. 

É similar a Subunit. 

Linhas: É usado em referência às divisões de frases cantadas por cada artista. 

Normalmente os fãs monitoram quanto tempo de destaque nas músicas o seu bias recebe. 

 



 

Main: O melhor membro do grupo em determinada tarefa, como o melhor cantor ou 

melhor dançarino do grupo, que normalmente recebe as partes mais difíceis das músicas 

para executar. 

 

Maknae: Termo honorifico para se referir ao mais novo de cada grupo. 

 

Music Video: Como os fãs se referem aos clipes musicais.  

 

Noona: Termo honorifico usado por mulheres para se referirem a mulheres mais velhas 

que si mesma.  

 

Once: Nome do fandom do grupo TWICE. 

 

Oppa: Termo usado por meninas para se referirem a homens mais velhos e bonitos, um 

termo de flerte. 

 

Rapper: O membro do grupo responsável pelos raps nas músicas. 

 

Revluv: Nome do fandom do grupo Red Velvet. 

 

Rookie: Grupo novato, com pouca experiência.  

 

Sasaeng: Fã extremo ou obcecado cujo comportamento muitas vezes se torna perigoso, 

perseguindo os Idols, ameaçando ou espalhando rumores. 

 

Stan/Stanear: É como se fosse o ato de se tornar fã, muitos fãs pedem para que outras 

pessoas entrem para o fandom com a frase “Stan (o nome do Idol ou grupo)”. 

 

Subunit: Significado similar o de “Line”, com a diferença de que Subunits costumam ser 

lançadas em projetos oficiais, seja apenas em uma faixa em um álbum normal do grupo 

ou em um lançamento separado. 

 

Trainee: Artista que está no período de treinamento antes de estreia. 

 



 

Ultimate: O Idol preferido entre todos os preferidos de um fã. O mais querido em sua lista 

de Bias. 

 

Unnie: Termo usado para se referir a qualquer mulher mais velha com significado similar 

a “irmã mais velha”. 

 

Visual: O membro mais bonito do grupo, que costuma ter o centro nas coreografias, mais 

tempo de tela nos MVs e possivelmente entra na carreira de atuação ou de modelo junto 

com o trabalho com o grupo. Nem sempre é uma posição oficial, possivelmente sendo 

um consenso entre os fãs. 

 

Vocal: O membro com a maior habilidade vocal do grupo. 

 

Win: Vitória em programas musicais coreanos. 
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