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Haters gonna hate
1: como funciona o sistema de disputas entre fãs e antifãs da banda 

Restart 
 

Camila Franco Monteiro2 
UNISINOS 

 
Resumo: 
Com um fandom consolidado, disco de platina e até mesmo uma carreira internacional, a 
banda Restart, criadora do movimento happy rock, apesar de muitos fãs, conquistou ao 
longo da curta carreira, um enorme número de haters – os odiadores. O presente artigo, 
objetiva mostrar a importância dos haters para a carreira da banda. Especialmente no 
sistema de disputas existente entre os fãs e não/anti-fãs, que é caracterizado por sátiras, 
trollagem, preconceito, visibilidade e fortalecimento da base de fãs. Para desenvolver o 
trabalho, a discussão sobre gêneros e performance será abordada, bem como a disseminação 
de insultos e piadas sobre a “família restart” no twitter. 
 
Palavras-chave: antifãs, disputa, gênero, ódio 
 
 
Introdução 
“Você curte rock colorido? Sim, PINK Floyd, GREEN Day e RED hot chilli peppers.”; 

“Um fã matou o John Lennon dos Beatles, cadê os verdadeiros fãs da Restart?”, “Nunca 

dou “Restart” no computador. Tenho medo do desktop ficar com cores ridículas e começar 

a emitir ruídos duvidosos”. “Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão, Restart 

quando canta, traz problema de audição”, “Restart é uma banda de rock. Brinks”.  

 
      Restart não é rock. Restart é colorido. Restart é gay. Em alguns meses analisando os 

grupos pró e contra a banda, pode-se dizer que essas três frases são lema da bandeira anti 

Restart. Em meio a sátiras, ironia, e ofensas, quem não gosta da banda se manifesta – e 

muito – nas redes sociais, especialmente no microblog twitter.  

      Dando continuidade ao trabalho3 que venho fazendo com os fãs da banda, me pareceu 

importante discutir o preconceito e estigmatização (Goffman, 1980) que os fãs do grupo 

sofrem, visto que praticamente todos os entrevistados se consideram marginalizados por 

gostarem de Restart. 

       A maneira como fãs e não/antifãs se relacionam, em um sistema de disputas 

simbólicas, explicita as diferentes formas de organização e mobilização desses grupos, ao 

                                                
1 Haters Gonna Hate é um bordão usado para indicar desdém com aqueles que falam mal, os odiadores 
(haters). A expressão, nascida no hip hop norte-americano, tornou-se um meme na web, em forma de macros 
(imagens) de celebridades e animais posando – geralmente caminhando - com expressão “to nem aí”. Ex: 
http://bit.ly/hsIwKz  http://bit.ly/cWyEpi http://bit.ly/rGD4Va  
 
2 Jornalista e mestranda em Comunicação da Unisinos. camilafrancomonteiro@gmail.com. Twitter: 
@camisfm 
3 Primeira aproximação com o fandom da banda: http://migre.me/7dznQ 
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mesmo tempo em que corrobora a existência de hierarquias dentro dos fandoms. Além 

disso, a constante implicância, trollagem, feita pelos anti Restart, trazem alguns 

questionamentos importantes sobre o porquê de tanto ódio.  

      Dessa forma, é inevitável abordar tanto os gêneros musicais (Frith, Janotti Jr, Negus, et 

al.), envolvendo banda e fandom, como as noções performáticas presentes não só na 

construção da própria banda, em sua transição identitária, como nos fandoms, que nesse 

sistema de disputas performatizam em prol dos seus ídolos.  

      Assim, inicialmente abordarei as diferenças no conceito de antifãs e não fãs a partir dos 

trabalhos de Gray e Theodoropoulou, mostrando a importância dos não fãs, que 

aleatoriamente, em grandes quantidades, acabam sendo uma força a ser reconhecida 

posteriormente obrigando fandoms a se organizarem para “defender” seus ídolos. 

      Em seguida, trabalharei com a ideia de gênero e performance na cultura pop, estudada 

por Frith, Janotti Jr. e Soares. Aqui, o termo “família happyrock” será discutido, assim 

como a criação de um novo gênero musical e principalmente a reação do público a essa 

classificação. Se Restart fosse “happy pop”, seria menos odiada? O que os fãs acham do 

termo “rock colorido”? 

      As análises aqui feitas serão baseadas tanto nas idas a campo – show em Porto Alegre e 

em Salvador 4– como nas conversas com as fãs via messenger e análise observacional no 

twitter, com destaque para tags que foram viralizadas, dando maior visibilidade a banda, 

mesmo que negativamente. 

 

Diferentes formas de (des)amor: classificando fãs, antifãs e não fãs 

       Pioneiros nos estudos de fãs, Jenkins e Tulloch (1989) ao estudarem o fandom de 

Doctor Who5, no fim dos anos 80, início dos 90, classificaram fãs e apreciadores em dois 

diferentes grupos: os primeiros são extremamente ativos, tem poder e influência social, 

cultural e interpretam signos de formas diferentes do que os demais. Os apreciadores, 

embora se mostrem interessados, não têm o mesmo nível de engajamento, e mais do que 

isso, não são identificados como figuras presentes e participativas do fandom.  Ser fã é 

muito mais do que participar, é trocar, partilhar, seja através de listas de discussão, tradução 

de músicas, criticas pesadas ou na criação de material (fanfics, fanvids, fanzines). O que 

                                                
4 Show em Porto Alegre realizado no dia 18 de julho de 2011 e em Salvador dia 16 de outubro de 2011. 
5 Série britânica de ficção científica, criada pela rede BBC e exibido pela primeira vez em 1963. A série foi ao 
ar até 1989 e depois de um hiato de mais de 15 anos, voltou a ser exibida e está em sua sexta temporada.  Os 
Whovians, fãs da série, são conhecidos como um fandom  “cult”, assim como os Trekkies – fãs de Star Trek. 
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Jenkins define como cultura participativa e Baym cultura da dádiva, traduz o fã atual, cuja 

capacidade de produção, reprodução, criação e circulação é cada vez maior. Graças à 

internet os fandoms tornaram-se globalizados e visados, principalmente pelos grandes 

conglomerados midiáticos. 

       No entanto, em meio a compartilhamentos, mobilizações e generosidade, os fandoms 

são, nas palavras de Jenkins: “ paixão cercada de disputas”.  O autor, cuja influência dos 

Estudos Culturais se mostra evidente ao discutir hegemonia e sistemas de circulação 

(Gramsci, Hall), em seu primeiro livro sobre o assunto (Textual Poachers, 1992) já discutia 

a coexistência de fãs e não fãs: 

“fãs  vêem a  comunidade  como  uma  oposição  consciente  ao  mundo  comum, 
habitado pelos “não fãs”, tentando construir estruturas sociais mais receptivas as 
diferenças individuais, onde exista mais espaço aos desejos particulares e que sejam 
democráticas e comunitárias em suas operações” (Jenkins, 1992, pg 213) 
 
 

       Da mesma forma que existem diferenças claras entre fãs e apreciadores, antifãs e não 

fãs possuem características distintas. Gray (2003), primeiro pesquisador a discutir 

antifandoms, classifica os antifãs como um grupo de pessoas com sentimentos fortes contra 

algum texto ou gênero, os considerando estúpidos, bobagens. Contudo, o autor reitera que a 

organização e visibilidade desses antifandoms podem ser tão fortes quanto às do fandom. 

Podemos perceber isso claramente com os grupos de haters do cantor Justin Bieber e da 

própria banda Restart, onde grupos criam sites, vídeos, contas no twitter apenas para falar 

mal dos cantores. 

       Diferentes dos antifãs, os não fãs, leem noticias, escutam músicas, são informados, mas 

não possuem nenhum envolvimento mais intenso (ibidem. p. 74). Nas palavras de Gray: 

“eles assistem quando podem, não quando devem”. 

       Theodoropolou (2007), cujos objetos de estudo são dois times de futebol, diferencia 

antifandoms esportivos, musicais e televisivos, mas traz uma característica interessante, 

destacando a importante participação dos antifãs dentro dos fandoms: “o investimento 

emocional nos antifandoms é importante na construção da identidade do fã” (p. 316). 

Apesar da autora diferenciar os fandoms em razão dos grupos musicais não serem 

bipolarizados como no futebol (a autora estudou os fandoms esportivos aqui-inimigos 

Olympiakos e Panathinaikos, o que seria equivalente ao Gre-Nal aqui no sul), existem 
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diversos casos na música onde fandoms são “rivais”, a exemplo das cantoras pop Britney 

Spears e Christina Aguilera, e até mesmo as bandas Restart e Cine6. 

       Outro aspecto abordado pela autora que parece interessante relacionando-o com a 

banda Restart é o fato de que no esporte, por mais insultos, canções ofensivas e brigas que 

ocorram entre os times, existe respeito. O time considera o outro bom o suficiente para ser 

insultado, é uma ameaça. Já em relação aos fandoms e antifandoms da Restart, isso não 

parece existir. Os haters odeiam a banda porque a consideram colorida demais, rock de 

menos e basicamente ruim. A ameaça está no fato de a banda ocupar paradas de sucesso, ter 

fãs engajados que a colocam nos assuntos do momento no twitter, vendagem de discos, etc, 

mas não existe respeito pela banda, nem pelos seus fãs. 

                            

                     Figura 1. Exemplo de fã, não fã e antifã, respectivamente 

 

      Na figura acima, com exemplos dos diferentes tipos de fãs no twitter, podemos ver a 

semelhança entre não fã e antifã. O antifã, anônimo – uma das características do troll – 

utiliza o nome “GAYstart” e um avatar com a foto dos Teletubbies7, programa infantil, por 

vezes utilizado como “bandeira gay”8. Já o não fã, faz uma piada, também usando os 

Teletubbies como referência. Analisando tweets sobre Restart e Teletubbies, os haters 

afirmam que “ambos são coloridos, cantam mal e são afeminados”. Essas características são 

unanimemente citadas por todos aqueles que desprezam a banda. “É inaceitável considerar 

isso rock”, “Rock não é colorido, é preto e branco”, “Prefiro ser daltônico do que ouvir rock 

colorido”, são algumas das frases de efeito bastante tuitadas na rede social. 

       As batalhas no twitter se mostram bastante interessantes, uma vez que a maioria dos 

fandoms da banda está lá, e a relação “gato e rato” entre haters e fãs fica evidente a cada 

                                                
6 Grandes rivalidades na música http://music.ninemsn.com.au/article.aspx?id=296119 
7 Teletubbies é um programa criado pela BBC, produzido de 1997 a 2001 e voltado para bebês e crianças, 
cujos personagens são bastante coloridos e infantilizados. http://bit.ly/v9v5cf 
8 http://edition.cnn.com/SHOWBIZ/9712/24/teletubbies/ 
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tentativa de “subir” uma tag9 aos assuntos do momento. Para ilustrar melhor as atividades 

desses grupos no twitter, apresento a tabela feita para a primeira parte do estudo com os fãs 

da Restart: 

Tweets randômicos Tweets aleatórios, geralmente RT (retweet) 
de piadas sobre a banda e seus fãs. 

Máxima trollagem Antifãs utilizando perfis falsos retuitam a 
mesma mensagem diversas vezes para que a 
hashtag negativa ganhe maior visibilidade.  

Divulgação Descendente – banda Integrantes da banda tuitam algo e pedem 
apoio dos fãs para divulgação, seja de 
música nova, twitcam10, ou participação em 
algum programa de tv. 

Divulgação Ascendente – fãs Tags criadas pelos próprios fãs, geralmente 
em homenagem ao aniversário de algum 
integrante do grupo, ou então promoção de 
campanhas e streaming de shows. 

MONTEIRO, 2011 

       Apesar do movimento anti Restart ser bastante grande, eles não são organizados, não 

são amigos uns dos outros, nem se mobilizam para promover tags contra a banda.      

Diferente dos fãs, que em cada aparição da banda em um programa de tv, ou premiação, se 

juntam para promover os garotos, os não fãs expressam opiniões de forma esparsa, mas que 

em alguns casos, com ajuda de trolls/antifãs, acabam tornando-se assunto do momento. É 

interessante ver como os haters ao colocarem tags negativas em evidência no microblog, 

ficam felizes por “irritar os coloridos”. O prazer do antifã é ver o fã incomodado. 

 

Espalhando o ódio: viralização e estigma 

       Uma das características mais recorrentes nos tweets contra a banda é a clara tentativa 

de criar algo replicável, uma espécie de tweet-viral. Jenkins, que levou ao mainstream 

acadêmico sua ideia de transmídia e cultura da convergência, atualmente, junto com Joshua 

Green e Sam Ford trabalha com o conceito de spreadabilty, a viralização. O autor utiliza a 

frase-chavão “if it doesn’t spread, it’s dead” (se não se espalha, está morto) para refletir 

sobre a importância dos virais, memes, nos dias de hoje.  

                                                
9 Tag é uma palavra-chave associada com uma informação que a descreve e permite uma classificação da  
informação baseada  em seu significado. Uma hash-tag, é acompanhada do # (hash em inglês) e no twitter, 
quando uma hashtag é repetida por muitos usuários, ela se torna destaque nos Trending Topics (assuntos mais 
comentados do momento), ganhando visibilidade 
10 De acordo com a Wikipedia, o Twitcam, criado pela Livestream, é um serviço de streaming ao vivo de 
vídeos, permitindo que os usuários do twitter façam video conferências em tempo real. Além disso, o serviço 
permite a interação entre os usuários, graças ao chat integrado a ferramenta.  
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“O conceito de “spreadable media” apoia-se na distinção entre distribuição (top-
down, das indústrias para o público), e circulação (sistema híbrido, onde o conteúdo 
se espalha em uma série de transações entre participantes comerciais e não 
comerciais (top-down e bottom-up). Spreadable media é a mídia que viaja entre 
plataformas midiáticas, ao menos em parte, pois as pessoas as pegam com as 
próprias mãos e compartilham em suas redes sociais” (Jenkins, 2011, tradução da 
autora) 
 

       Jenkins reitera que uma das características mais importantes desse “espalhamento” é 

justamente a apropriação e remediação (Bolter e Gruisin, 1999), uma vez que as pessoas se 

apropriam do conteúdo e o modificam, criando remix, filmes, macros e uma série de novos 

conteúdos.  

       Um exemplo interessante de viralização é a cantora Rebecca Black11, que graças ao seu 

vídeo Friday – um dos mais vistos de todos os tempos no youtube – tornou-se uma (sub) 

celebridade. Apesar de ser insultada, trollada e motivo de piada no youtube e em outras 

redes sociais, a garota conseguiu fama repentina e com o tempo fãs começaram a surgir. 

Podemos perceber que a cantora teve o caminho contrário ao da banda Restart. Começou 

com antifãs e não fãs e ao longo do tempo, conquistou seu espaço, apareceu em uma série 

de programas, lançou outros singles e clipes, fez participação no clipe da cantora Katy 

Perry e sua música, mesmo criticada, virou bordão (até aplicativo para celular com a canção 

existe). Já a banda Restart, antes conhecida como C4, repaginou o visual, mudou sua 

identidade, conseguiu uma base de fãs, e quando se estabeleceu no mainstream, ganhando 

prêmios, participando de programas de televisão e rádio, uma série de haters surgiu, para 

“combater a febre colorida”. 

                                                
11 http://www.youtube.com/watch?v=kfVsfOSbJY0 
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           Figuras 2-5: tweets com mais de 50 RTs12, trollando a banda/fãs da Restart 

 

        Ao analisar os tweets mais populares anti Restart, é possível ver que os criadores das 

piadas são geralmente fakes. E não são antifãs, não possuem contas próprias para 

disseminar o ódio aos fãs e banda. São perfis de comédia bastante populares no twitter. Por 

serem anônimos/fakes, segundo Fontanella, existe mais possibilidade da pessoa expressar o 

que realmente sente, pois não existe preocupação em zelar pela identidade. (Fontanella, 

2009)  

       Outra característica que chama atenção é a vida curta que os antifandoms têm. Os 

odiadores da banda clamam que os fãs são temporários (assunto será abordado mais 

adiante), mas eles próprios não perpetuam o ódio. Os perfis criados especificamente para 

insultar a banda foram abandonados há um ou dois anos. O boom foi em 2010, ano em que 

a banda fez mais sucesso – e consequentemente incomodou mais os odiadores. Assim, 

como podemos ver na tabela, os tweets randômicos, criados e replicados por não fãs é que 

fazem a diferença na disseminação de insultos e trollagens relacionados a banda.  

       Os fãs por sua vez, além de serem amigos uns dos outros, têm o objetivo de promover 

shows, aparições, singles ou qualquer outra novidade relacionada à banda. Em poucos 

                                                
12 O RT nasceu como uma convenção no Twitter, popularizada pelos usuários (Boyd, Golder e Lotan, 2010),  
mas igualmente apropriada pela ferramenta. Inicialmente, o RT era realizado copiando-se o tweet de alguém e 
colocando-se a sigla "RT" na frente. A interface web do Twitter passou a incluir um botão de "RT" no 
segundo semestre de 2010 (Recuero e Zago, 2011, p. 6) 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 8

minutos são capazes de se organizarem e colocarem uma tag nos assuntos mais importantes 

do momento. Eles “defendem” os ídolos dos insultos, e funcionam como embaixadores da 

banda. Além de promover os eventos e discos e indicar uns aos outros (Monteiro, 2011), os 

fãs gostam de provar que são “fãs de verdade”. Ao entrevistar os fandoms do grupo, seja 

em Porto Alegre ou Salvador, praticamente todos os entrevistados se mostraram orgulhosos 

das cores, do som e de todas as características ridicularizadas pelos anti/não fãs. E apesar de 

confirmarem que sofrem preconceito constantemente, muitos afirmam que os pais não se 

opõem ao gosto deles. 

        Ao entrevistar alguns pais dos fãs que estavam presentes no dia do show, foi possível 

perceber uma similaridade nos discursos; todos eles apoiam porque sabem que não passa de 

uma fase. Faz parte da idade. Os fãs, por outro lado, fazem questão de desmentir os pais, 

dizendo que não são posers e vão ficar com a família Restart até o fim. A durabilidade é 

realmente questionável, principalmente nessa faixa etária – 13 a 15 anos – e por ser música 

pop. Thiago Soares em seu trabalho sobre Lady Gaga, explica que a duração nada mais é do 

que trajetória construída social e midiaticamente (2011, p. 58) e relaciona-se diretamente 

com o conceito de visibilidade. Portanto, podemos inferir que os haters, de uma forma ou 

de outra, ajudam a promover a banda mesmo a difamando, dando razão ao “bem ou mal, 

mas falem de mim”.  

       Assim como os pais, os haters não acreditam na durabilidade da banda. Para eles é 

“modinha”, banda do momento, paixão adolescente. O fato de a banda modificar seu estilo 

– agora eles deixaram as cores vibrantes e se tornaram Geração Z13, futurísticos e 

metalizados – só corrobora o discurso de quem os odeia.  

       Por outro lado, os fãs, em busca de argumentos para defendê-los, insultados tanto por 

críticos, como por revistas, sites especializados e antifãs, se aproveitam da bandeira do 

bullying, fortalecendo o fandom e utilizando as zoações e trollagens como “contra-ataque”. 

Transformam os estigmas em uma espécie de “volta por cima”. 

       Goffman (1980) afirma que estigma nada mais é do que uma relação especial entre 

atributo e estereótipo (p. 13). O autor separa os estigmas em três diferentes tipos: o primeiro 

é relacionado ao corpo, voltando à origem da palavra, quando alguém nasce com alguma 

imperfeição e é considerado uma abominação. O segundo diz respeito a culpas de caráter, 

                                                
13 http://musica.uol.com.br/ultnot/2011/10/11/novo-album-do-restart-geracao-z-apresenta-banda-sem-visual-
colorido.jhtm 
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desonestidade, e até mesmo o homossexualismo é incluído nesta segunda classificação. E 

por fim, os estigmas tribais, relacionados à raça, nação e religião.  

      Como o fandom da banda é formado por uma comunidade de fãs, o grupo pertenceria a 

terceira classificação de Goffman. O autor afirma que: 

“Construímos uma teoria do estigma, uma ideologia para explicar a sua 
inferioridade e dar conta do perigo que ela representa, racionalizando algumas 
vezes uma animosidade baseada em outras diferenças, tais como as de classe social. 
Utilizamos termos específicos de estigma como aleijado, bastardo, retardado, em 
nosso discurso diário com fonte de metáfora e representação, de maneira 
característica, sem pensar no seu significado original” (Goffman, p. 15) 
 

                    

                              Figura 6: tweets insultando os fãs da banda 

 

      Goffman lembra que a pessoa com atributo diferencial considerado vergonhoso pode 

romper com aquilo que é chamado de realidade, e tentar empregar uma interpretação não 

convencional do caráter de sua identidade social (p. 20).  Assim, a pessoa estigmatizada 

transformará o seu estigma em “arma”, para o que o autor chama de ganhos secundários. 

Aplicado ao fandom da Restart podemos ver que os fãs se unem  mais, se consideram de 

fato uma “família”, isso porque eles se julgam incompreendidos, vitimizados, e só 

conseguem expressar o que realmente sentem na companhia de outros fãs, com quem 

podem compartilhar suas preferências sem nenhum julgamento (Baym, 2010). 

 
HappyWHAT? Da classificação de gêneros às performances 
 
        Logo no inicio do show da banda, as primeiras palavras que aparecem no telão são: 

happy rock definição Restart. O gênero, caracterizado pela própria banda como, um rock 

alegre, de bem com a vida é visto por muitos como a “degradação” do rock. Para os fãs 

happy rock traduz o estilo divertido da banda Restart, porém as próprias fãs não tem certeza 
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do que é de fato o happy rock. Ao questioná-las sobre que outras bandas do gênero elas 

escutavam, muitas responderam NXZero e Fresno – bandas classificadas como emo rock – 

enquanto outras explicavam que banda de happy rock só existe uma, e é a Restart. 

       Para quem não gosta da banda, a utilização da palavra rock na criação de um “novo 

gênero” é ofensiva. Rock não é colorido. Rock não tem o som deles. Rock é o oposto do 

que eles fazem. Sites conhecidos como o IG, dão a dica para seguir o estilo happy rock : 

“Repique o cabelo no banheiro de casa e jogue aquelas calças skinny tão basiquinhas no pó 

colorante laranja!”.14 Por mais que seja considerado um “novo estilo” de música, a própria 

banda afirma que se inspirou em bandas americanas como Cash Cash15 e All Time Low16, 

criando uma identidade para o grupo a partir de terceiros (ver Monteiro, 2011, primeira 

aproximação com os fãs da banda Restart). Ao entrevistar os fãs da banda, o gênero parece 

ser muito mais definido pelas roupas e acessórios dos rapazes do que de fato pelo som. 

       Discutir se a banda é pop ou rock é bem mais complicado do que aparenta. A principio 

ao escutarmos a música que os garotos cantam, a consideramos uma derivação do pop, 

alguns poderiam classifica-los como rock, o fato é que a dicotomia pop/rock sempre foi 

discutida e polemizada mas jamais chegou-se a uma conclusão em relação a divisões dos 

gêneros. 

        Em Performing Rites, Frith (1996) explica que os gêneros servem basicamente para 

organizar os processos de venda. Ele e Negus (1999) afirmam que ao discutirmos gêneros, 

três perguntas devem ser feitas: onde essa música se encaixa? O som dela lembra o que? E 

por fim, quem vai comprar? 

       Frith (1996) diz que o gênero é uma forma de definir a música no mercado, ou o 

mercado na música (p. 76). Ele ainda compara o mercado fonográfico com editores e 

escritores, frisando a importância da classificação dos gêneros para a definição do público, 

uma vez que encaixado em um gênero espera-se que o cantor/banda aja de determinada 

maneira. Afinal, o que as pessoas que escutam aquele gênero vão pensar do som da banda?  

       Essa talvez seja uma das explicações para tanto ódio em relação à Restart. A banda ao 

se aventurar em um estilo “novo” causa estranhamento ao público que não sabe o que 

esperar daquilo. Como o gênero não é legitimado, a falta de consideração combinada com 

comentários ácidos transforma a banda em uma espécie de piada. No entanto é importante 

lembrar que mesmo o gênero tendo sido criado pela banda/produtores/gravadora, outras 

                                                
14 http://jovem.ig.com.br/igirl/noticia_visual/2010/03/30/siga+esse+estilo+happy+rock+9443398.html 
15 http://www.myspace.com/cashcash 
16 http://www.myspace.com/alltimelow 
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bandas que surgiram até mesmo antes da Restart sofrem do “estigma do happy rock”. 

Cine17 e McFly são por vezes taxados como happy rock por grandes veículos de 

comunicação, e seus respectivos fãs se sentem prejudicados e indignados com tal 

classificação.  

       Baseados no trabalho de Frith, Soares (2011) e Janotti Jr (2005, 2006, 2011) afirmam 

que os gêneros ordenam o mercado musical e direcionam o público. Janotti lembra que os 

gêneros envolvem regras econômicas, através do direcionamento e apropriação cultural; 

regras semióticas onde estratégias de produção de sentido são relacionadas aos produtos 

musicais e por fim as regras técnicas e formais, envolvendo a produção e recepção musical 

no sentido estrito, conectadas ao conhecimento musical. (2011, p. 7)  

       Ainda na discussão sobre gêneros, Simon Frith explica que essas classificações são 

necessárias tanto para os processos de criação e escuta das músicas, como para as 

vendagens. O autor frisa que os gêneros musicais são construídos e precisam ser 

compreendidos dentro do processo cultural e comercial. 

       A dicotomia pop e rock é tão complexa que se tornou um impasse até mesmo ao 

governo britânico, como mostra Frith. Enquanto o governo definia rock e pop pela forma e 

som, a indústria classificava sociologicamente, pelo sistema mercadológico. O autor reitera 

que as classificações são muito relativas; Bruce Springsteen toca na rádio pop, apesar de os 

fãs saberem que ele e Kylie Minogue  possuem sons completamente diferentes. 

      O som que a banda Restart faz é considerado - pelos anti/não fãs - pop, figura entre os 

singles mais pedidos em rádios e nas paradas de videoclipes mais populares. Nadja Vadi 

aponta que as novas formas de circulação de material de cantores/bandas visa sempre o 

lucro. Aqui, gostaria de lembrar do episódio Kit-fã, que gerou muita polêmica na internet, 

em especial com o músico Tico Santa Cruz18, da banda Detonautas, que se mostrou 

indignado com a ação. 

      Em todos os shows da banda Restart, algumas fãs – as que pagarem – ganham fotos 

autografadas, cd e cinco minutos no camarim para tirar fotos com os meninos da banda. 

Para isso é preciso desembolsar uma quantia extra, além do ingresso. As garotas saem 

chorando, berrando, extasiadas. Todas que pude entrevistar afirmam que vale a pena e que 

pagariam novamente. Tico Santa Cruz, no entanto, se manifestou contrário ao kit, e ajudou 

                                                
17 http://www.aoscubos.com/cine-se-distancia-do-happy-rock-para-apostar-no-eletronico-em-novo-cd/ 
18 Matéria sobre a revolta de Tico Santa Cruz  http://migre.me/7dCU5 
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a levantar tags conta a banda no twitter. Conforme o cantor publicou em sua conta, o que a 

Restart faz é “exploração” de fãs. 

       De qualquer forma, é importante lembrar que essas ações não são criadas pelos 

cantores, e sim pela gravadora e produção, por trás dos ídolos. Frith (1996) e Soares (2011) 

explicitam o processo de gestão de imagem e sistema de estrelato (star system), gerenciado 

pela gravadora. Vladi (2011, p. 72) afirma que o objetivo das gravadoras é lucrar em cima 

de seus artistas mais populares, cujo retorno é garantido, para dessa forma, poder investir 

naqueles que não garantem tanto sucesso. Algumas movimentações das gravadoras como 

promoções, vazamento de singles, pesquisa de opinião com o público, são cada vez mais 

frequentes, dando a falsa ideia de desintermediação. Atualmente com o grande número de 

downloads ilegais, e produção e circulação de conteúdo entre os fãs, fazer gatekeeping 

(Jenkins, 2008) está cada vez mais difícil, complicando o trabalho das gravadoras. 

       Gravadora e produtores também são responsáveis pelos hits dos cantores, como afirma 

Márcio Monteiro (2011): 

“A distribuição dos papéis e a organização do trabalho entre produtores, autores, 
músicos e técnicos aponta a preservação e o desenvolvimento de métodos que ajam 
como mediadores do gosto do público. Realiza-se um trabalho de produção que 
também é técnico, financeiro e comercial. Sobre este ponto, Hennion diz que um 
time de profissionais que tomam conta de todos os aspectos da produção da canção 
popular substituiu o compositor.” (Monteiro, 2011, p. 4) 
 

      Toda essa plasticidade envolvendo a criação de músicas, composição de estilo, roupas 

coloridas, óculos wayfarer, invenção de um novo gênero, geram mais dúvidas sobre até que 

ponto a banda é genuína ou uma grande armação. 

       Ao entrevistar um dos poucos meninos fãs da Restart perguntei como era a relação da 

banda com os fãs. A resposta foi: “tu quer saber a verdade ou o que eles são no palco?”. O 

garoto, que trabalhou para uma produtora e conhecia a banda de outros concertos, afirmou 

que curte o som que eles tocam, mas que tudo que eles fazem no palco é encenação, 

performance. 

       Janotti Jr. diz que a musica popular massiva não é só produção, mas está diretamente 

ligada ao modo em que tanto o público como os músicos/produtores se apropriam do 

produto. A produção do sentido da música está atrelada também a utilização da internet, 

bem como relacionadas à performance, manifestação corporal, voz, timbre, altura, 

reverberação, ritmo e cenário. (2006, p. 9). O performer canta, toca, interpreta, dança. Nas 

palavras de Janotti, eles estão conectados com diversos cenários presentes de forma virtual 

nos gêneros musicais, e materializados nas canções (ibidem). 
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O corpo performático como uma premissa das sociedades contemporâneas se  
apresenta  como  uma máxima  no mercado  do  entretenimento.  Se  eu sou  
pesquisador, mas também professor, jornalista, irmão, filho, correntista de um  
banco etc. – e performatizo em cada uma das situações a que sou convocado –  o 
artista musical, analogamente, também emula persona. (Soares, 2011 p. 58) 
 

      No entanto, aqui a performance não é considerada apenas por parte da banda, mas 

também pelos fãs. Ao proteger e defender seus ídolos, os fãs de certa forma criam personas, 

geralmente para não parecer deslocado, ou um “mau exemplo de fã”. É possível entender a 

performance do fã, quando por exemplo a banda se apresenta em um programa e alguma 

coisa dá errado. Um tropeço, uma nota errada, um dia off. Os fãs apesar de reconhecerem o 

erro, não só defendem a banda, como fazem de tudo para que os cantores saibam que eles 

estão felizes, independente do que aconteceu. Se algum antifã/troll fala mal, os fãs 

continuam defendendo os ídolos, jamais sendo vencidos pelos haters. Como uma das 

meninas afirmou: “sou família Restart sempre, na boa ou na ruim”.  

 

Considerações finais 

      Independente dos adjetivos atribuídos à banda, ou da “apropriação” do bullying para 

usar a seu favor, podemos perceber que a coexistência entre fãs, antifãs e não fãs, 

modificam os processos de organização e principalmente mobilização dos grupos. Antifãs, 

mobilizados pelo ódio, trollam e objetivam incomodar os fãs, que por sua vez, motivados 

pelo amor que tem pela banda, protegem o grupo e disseminam informações positivas, 

desde singles, shows, eventos, encontros e uma série de outras atrações, muitas vezes 

criadas pelo próprio fandom para agregar valor ao grupo. 

      É importante frisar a visibilidade, abordada por Thiago Soares, que tem conexão direta 

com a durabilidade dos cantores e bandas e que cresce a medida que fãs e anti/não fãs 

disputam espaços. Podemos ver exemplos frequentemente nos assuntos do momento do 

twitter, quando a banda se apresenta em algum programa e os fãs iniciam o processo de 

promoção do grupo. Assim, o ciclo de ofensas se inicia e a batalha entre “os dois lados da 

força” se repete e replica, formando um ciclo infinito. 

      Em um primeiro momento, na primeira aproximação com os fãs, considerei importante 

apresentar a banda, sua trajetória, transição em sua identidade e os seus fandoms. Agora, o 

objetivo é, aos poucos, dissecar esse movimento intenso contra a banda, que em muitas 

ocasiões parece ser maior, embora menos forte, do que o próprio fandom. 

      Para isso, foi essencial diferenciar os grupos envolvidos, especialmente os antifãs dos 

não fãs, usualmente confundidos. Uma vez compreendendo seus objetivos, entende-se 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 14

melhor como funcionam as disputas simbólicas e qual a razão de tanto ódio em relação à 

banda e aos fãs. Resultado do ódio, fãs se sentem vitimizados, e consequentemente 

estigmatizados, e utilizam o preconceito como forma de motivação para conseguir coisas 

maiores. 

       Finalmente, seria impossível entender o ódio à Restart, sem uma discussão sobre 

gênero, considerado um dos “grandes problemas” da banda. No entanto, parece cada vez 

menos importante aos antifãs/não fãs o som que os garotos façam. Uma vez taxados como 

“ruins” torna-se complicado modificar esse estigma. A cor, o som, a sexualidade, tudo 

parece irrelevante depois que a banda se encaixou – no caso, criou – em determinado 

gênero. Como Frith lembra em seu livro, a escolha do gênero é um momento decisivo para 

qualquer artista, pois a partir dali, grandes expectativas serão criadas. E, ao que tudo indica, 

é um caminho sem volta. 
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Mini Glossário: 

Fandom: Fan + kingdom = fandom, em tradução, seria o reino dos fãs. De acordo com o 

Urban Dictionary, fandom é uma comunidade relacionada  geralmente a um programa de 

tv, filme, livro, pessoa, etc. Atualmente os fandoms se mantém em fóruns, comunidades e 

eventos direcionados ao público em questão. 

 

Hater: Segundo o Urban Dictionary, hater é aquela pessoa que simplesmente não consegue 

ver o sucesso de outra. Ao invés de ficarem felizes, os haters expões falhas na pessoa que 

odeiam. Apesar de ser confundido frequentemente com ciúme, o hater, odiador, não quer 

ser a pessoa que ele odeia, ele simplesmente quer ver o outro incomodado. 

 

 

Troll: A primeira referência ao termo troll, no contexto de anonimato na rede pode ser visto 

no Arquivo da Google Usenet, e foi empregado por um usuário – Mark Miller – em 1990. 

(Amaral e Quadros, 2006). Atualmente a cultura dos trolls ganhou destaque, principalmente 

por causa do 4Chan, imageboard que popularizou uma série de memes da internet, como  

lolcats,  pedobear,  rickrolling, etc. Para maior compreensão sobre trollagem e memes, ver 

Fontanella (2009) 

 


