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Resumo: 

A partir do entendimento de que o ativismo de fãs é uma forma de resistência no âmbito 

criativo e cultural, buscamos aqui discutir a mobilização desses grupos de fãs em prol de seus 

ídolos, bem como discutir sobre como a busca por intimidade e a relação de proximidade 

celebridade/fã são propulsoras de uma série de atividades que delineiam, (re)definem e 

ultrapassam as fronteiras do fandom. Observamos, a partir de reflexão teórica sobre tais 

fenômenos e discussão de exemplos do cotidiano, como o rico universo das práticas e 

produções digitais deste universo – fanfics, fanvids, fanzines, etc. – produzem reflexos 

socioculturais – rolezinho, crowdfunding, fanmades em protestos – ressignificando o que 

entendemos como resistência e problematizando a dualidade existente entre o “mundo do 

consumo e da cultura pop” e o “mundo da cidadania”.   
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1. Introdução  

 O presente artigo aborda, preliminarmente, as definições a respeito do conceito de 

“ativismo de fã”, seja como uma forma de mobilização social, conforme postulada por Bennet 

(2012) ou como participação política (BROUGH e SHRESTHOVA, 2012). Também é 

observada a noção de resistência cotidiana contida nesse conceito, em uma livre apropriação 

da ideia de De Certeau (1994). A fim de discutir e delimitar mais esses conceitos, partimos 

das noções teóricas e exploramos algumas práticas e casos de ativismo de fãs no amplo 

contexto da cultura digital brasileira que nos apontam para quatro direções:  
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1) a maneira como os fãs brasileiros se relacionam com seus próprios produtos 

midiáticos como novelas de TV e reality shows; 

2) os usos de práticas comuns de fandoms como remixagens de imagens, memes, 

cartazes, fanvideos e fanarts relacionadas com a cultura pop global nos 

protestos de Junho de 2013 nas principais cidades brasileiras;  

3) por outro lado, as formas de mobilização e a construção de narrativas dos 

ativistas e dos fãs é cada vez mais próxima, sobretudo, na observação dos 

protestos por meio do Twitter, conforme apontam pesquisadores como Malini 

& Antoun (2013), por exemplo;  

4) a relação entre webcelebridades e a conexão com seus fãs no caso do 

fenômeno dos “rolezinhos” nos shoppings, os quais tiveram início  em São 

Paulo como uma forma de “Meet & Greet” entre adolescentes famosos nas 

redes sociais e depois se difundiram pelo resto do país. Este caso criou tensões 

e reacendeu o debate em torno de questões de classe social, além de uma série 

de apropriações e usos das mídias sociais no contexto dos espaços públicos e 

privados. 

 Apresentamos aqui uma exploração inicial a respeito da importância do debate sobre a 

relação entre fãs e ativismo, tema que tem sido discutido recentemente no contexto 

internacional, no entanto, ainda carece de maior aprofundamento teórico num sentido macro, 

bem como de análises empíricas de casos que possam dar conta das diferentes práticas dos 

fandoms
5
 e de seus respectivos contextos sociais, culturais, históricos, entre outros.  

2. Definições de “ativismo de fãs” e a proposta transcultural de estudos de fandoms 

 Os estudos de fãs têm crescido exponencialmente nos últimos anos, sobretudo, na área 

de pesquisa em mídia e comunicação. Não é nosso objetivo discorrer acerca de toda a 

produção internacional e nacional a respeito do tema. Vários autores como Hills (2002), 

Jenkins (1992, 2006, 2008), etc., já apresentaram diferentes periodicizações históricas e as 

diversas levas de estudiosos e suas formas de abordarem fãs e fandoms.  

 Enfatizamos que a noção de participação cívica e política e as mobilizações sociais 

                                                 
5 Optamos por manter os neologismos e gírias utilizados pelos próprios fãs como categorias nativas. Essa linguagem própria 

de quem é insider desses grupos por vezes mistura inglês e português ou até mesmo japonês – no caso dos animes e mangás, 

por exemplo. 
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adquiriram uma posição central e constante no debate sobre a organização dos fandoms, 

sobretudo, com a popularização dos sites de redes sociais no início dos anos 2000, o mesmo 

período em que a literatura sobre fãs começa a tratar desse tema. No último capítulo do livro 

Cultura da Convergência, Jenkins (2008) apontou para essa relação entre fãs, entretenimento e 

participação política destacando que, em realidade, é preciso problematizar a suposta divisão 

entre os mundos do consumo e da cidadania na medida em que formas de ativismo político 

vêm sendo visibilizadas graças à aprendizagem com práticas de consumo da cultura popular. 

Nesse sentido, a "cultura dos fãs" tem muito a dizer sobre a participação política e o exercício 

da cidadania, os quais vêm sendo manifestados, de forma crescente, por exemplo, por meio da 

cultura remix e da produção de memes. 

De acordo com Brough e Shresthova (2012, Online):  

Apesar do crescimento dos estudos de fãs nos últimos anos, poucas análises 

consideram o ativismo de fãs e sua relação com a participação cívica, com notáveis 

exceções, como a de Van Zoonen (2005) e Burwell e Boler (2008). Aqui nós também 

utilizamos o termo participação cívica amplamente para incluir atividades como 

engajamento cívico, ação política tradicional e várias formas de ativismo a fim de 

capturar a variedade de manifestações de ativismos de fãs
6
. 

 Van Zoonen (2004, p. 46) argumenta que nas formas de organização e de engajamento 

dos fãs em seus fandoms é possível identificar o que é mais “essencial para a democracia 

política: informação, discussão e ativismo”
7
. A partir da década de 2010, percebe-se uma 

preocupação de uma parte dos estudiosos de fãs com a elaboração de propostas e modelos que 

levem em consideração as relações entre práticas de fãs e participação política, que não são 

novas e já apareciam nos grupos de discussão, listas e comunidades virtuais conectadas desde 

o início dos anos 90. Além disso, a convivência entre esses segmentos também foi 

amplificada através das redes, conforme indicam Malini e Antoun (2013, p.24) 

Os grupos de discussão midialivristas da Internet se baseiam em processos e práticas 

de atuação performática, dos quais a política radical passa longe. Eles proletarizam a 

Internet através da atuação das organizações não governamentais, dos militantes dos 

movimentos de gênero, racial, gay, ambiental, anárquico, dos aficcionados em 

entretenimento, enfim, uma vasta segmentariedade de grupos sociais criadores de um 

novo povoamento da Internet.  

 Dessa forma, alguns autores estão chamando de “ativismo de fãs”, essa intersecção 

                                                 
6 Tradução nossa. Do original: “Despite the growth of fan studies in recent years, few analyses have considered fan activism 

and its relationship to civic participation, with notable exceptions, such as van Zoonen (2005) and Burwell and Boler (2008). 

Here, we also use the term civic participation broadly to include activities including civic engagement, traditional political 

action, and various forms of activism in order to capture the range of manifestations of fan activism (BROUGH e 

SHRESTHOV, 2012, Online) 
7Tradução nossa. Do original: “essential for democratic politics: information, discussion and activism" (VAN ZOONEN, 

2004, p. 46). 
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entre ativismo e engajamento político no domínio dos fandoms, sobretudo relacionados aos 

produtos e celebridades da cultura pop. Mas, para além da demarcação bibliográfica, no que 

consiste o ativismo de fãs? Quais suas características e práticas?  

2.1 Ativismo de fãs e suas relações com as celebridades na internet 

 Para Bennet (2012) uma das conexões para compreendermos o ativismo de fãs está 

diretamente relacionada às celebridades e às percepções de familiaridade que os fãs têm 

quando se encontram conectados a elas por meio de plataformas como Twitter, Facebook e 

Instagram. Segundo a autora, há uma complexa relação entre celebridade, fãs e comunidade 

que fica explicitada no engajamento dos fãs ao seguirem as mesmas, constituindo, assim, uma 

plataforma para proximidade, experiências, hábitos, ou o que Marwick e Boyd (2011) 

chamam de “intimidade performatizada”
8
, independente de sua veracidade ou de ser um 

conteúdo estrategicamente produzido. Assim, celebridades como Lady Gaga e George Takei
9
, 

por exemplo, conseguem engajar sua base de fãs em campanhas de ativismo ou em causas 

anti-bullying e em outras favoráveis a determinados pensamentos políticos, como o 

casamento igualitário, por exemplo. 

 Outra característica apontada por Bennet (2012) se encontra exatamente nessa 

mobilização através das redes de fãs na adoção dessas causas e ações, que podem vir 

diretamente da celebridade ou emergir espontaneamente do próprio fandom que se mobiliza 

de várias formas como, por exemplo, por hashtags no Twitter, como no caso do grupo de 

voluntários apoiadores das causas humanitárias do cantor Bono, da banda U2
10

; através de 

blogs e crowdfundings como no caso dos fãs de Harry Potter que criaram a ONG The Harry 

Potter Alliance
11

. No Brasil, Monteiro (2013) observou que as fãs da banda Restart faziam um 

bazar de trocas e doações de jeans coloridos – símbolo do visual do grupo – utilizando as 

contas no Twitter e em encontros presenciais. 

2.2 Fandoms globais, participação e micro-políticas 

Brough e Shresthova (2012, Online) destacam quatro pontos de importância para a 

compreensão do ativismo de fãs: 1) as intersecções entre participação política e cultural; 2) a 

                                                 
8 As questões que tratam da noção de performance adquirem cada vez mais importância nos estudos sobre identidade, fãs e 

celebridades no contexto da cibercultura. No entanto, não abordaremos esse tema no presente artigo, devido à complexidade 

desse conceito, o que fugiria do escopo pretendido. 
9 Lady Gaga, nome artístico de Stefana Germanota, cantora pop norte-americana. George Takei, ator japonês radicado nos 

EUA que ficou conhecido pelo personagem Hikaru Sulu da série televisiva de ficção-científica Star Trek e, atualmente, é um 

dos maiores ativistas do movimento gay. 
10 Ver: http://twitter.com/#!/bonostreetteam.  
11 Ver: http://thehpalliance.org/  

http://twitter.com/#!/bonostreetteam
http://thehpalliance.org/
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tensão entre participação e resistência no contexto do ativismo de fãs; 3) o papel do afeto e 

dos mundos de conteúdo
12

 em mobilizar a participação cívica; 4) como atingir o impacto do 

ativismo de fãs ou mobilizações “no estilo de fãs”. No presente artigo, nosso foco é o segundo 

ponto, todavia, os outros três são igualmente importantes para o entendimento do fenômeno e 

merecem considerações mais aprofundadas em outras pesquisas. Brough e Shresthova (2012, 

Online) descrevem que, tradicionalmente,   

O ativismo é compreendido como ação intencional que desafia as hegemonias 

existentes e provoca mudança política e/ou social. O ativismo de fãs, entretanto, tem 

sido mais associado com o lobby de fãs para o lançamento de um conteúdo 

relacionado, como a permanência de um programa no ar (Lichtenberg, Marshak, e 

Winston 1975; Scardaville 2005), a representação de minorias raciais ou sexuais
13 

(Garber e Paleo 1983; Lopez 2011), ou a promoção de temas sociais no conteúdo do 

programa (Ross 2008).
14  

 As autoras também criticam a noção de que o ativismo de fã pareceria político, mas, 

na realidade, seria utilizado para fins não-políticos ou não-politizados, como afirmam Earl e 

Kimport (2009). Segundo elas, essas “definições são problemáticas, dadas as porosidades 

entre política e cultura, assim como as próprias orientações políticas dos fãs” (BROUGH & 

SHRESTHOVA, 2012, Online). Além disso, há uma tensão no debate sobre participação 

cívica através dos fãs e a cultura pop no qual podemos observar semelhanças entre as práticas 

das culturas de fãs e as mobilizações contemporâneas globais.  

O pensamento de Brough & Shresthova (2012) parece convergir com a discussão 

apresentada por Chin & Morimoto (2013) que advogam por um modelo de análise de 

fandoms e de cultura de fãs que seja mais diverso e transcultural e que não leve em 

consideração apenas os fatores sociopolíticos e econômicos, mas que os situe em uma miríade 

de contextos, como de gênero, sexual, racial, ambiental, entre outros. De acordo com Chin e 

Morimoto (2013), essas análises ganhariam em profundidade se mais autores que pesquisam 

movimentos e mobilizações sociais se interessassem pelo farto material proporcionado pelos 

fandoms. 

                                                 
12 Entende-se “mundos de conteúdo” como franquias, universos expandidos e histórias passíveis de storytelling 

transmidiático. 
13 No dia 15/07/2014 a Marvel anunciou que o personagem Thor, Deus do trovão, um super-herói baseado na mitologia 

nórdica e com fortes conotações másculas e viris a partir de agora será uma mulher. Muitos fãs começaram a reclamar dessa 

transformação no personagem demonstrando discursos machistas, gerando várias discussões e questões sobre gênero nas 

comunidades de fãs, sites, etc. 
14 Tradução nossa. Original: “Activism is understood to be intentional action to challenge existing hegemonies and provoke 

political and/or social change. Fan activism, however, has most often been associated with active fans lobbying for a content-

related outcome, such as a program staying on the air (Lichtenberg, Marshak, and Winston 1975; Scardaville 2005), the 

representation of racial or sexual minorities (Garber and Paleo 1983; Lopez 2011), or the promotion of social themes in 

program content (Ross, 2008)”. 
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 Por outro lado, há que se pensar em que níveis o ativismo de fãs pode ser considerado 

como forma de transgressão (BOOTH, 2012), micropolítica (FREIRE FILHO, 2007) ou 

resistência e até mesmo em que medida as articulações e o enquadramento dentro da lógica e 

dos modelos da indústria do entretenimento não despolitizariam tais ações. 

3. “Resistir é inútil. Você será assimilado!”
15

 - Ativismo de fãs como prática de 

resistência 

Ao problematizar o ativismo no contexto dos fandoms e a história da participação dos 

fãs na cultura pop, Brough e Shresthova (2012, Online) já haviam acenado com uma possível 

contradição na expressão “ativismo de fãs”. Se entendermos “ativismo” como prática de 

resistência, isto é, como ação intencional contra uma força considerada hegemônica a fim de 

provocar mudança, a questão levantada pelas autoras é: como entender resistência a um 

sistema (neste caso, espaço da cultura pop) que não rompe com este mesmo sistema? Como 

fãs participam e ao mesmo tempo buscam mudar o mesmo espaço hegemônico? 

Freire Filho (2007) argumenta que distintas acepções do conceito de resistência vêm 

sendo formuladas contemplando não somente as ideias de estrutura e controle social, mas as 

manifestações de agenciamento, isto é, a capacidade mediada socioculturalmente de agir de 

modo propositado (e, por vezes, criativo) diante de imposições coercitivas e estados de 

dominação, impedindo, fortalecendo ou catalisando mudanças em normas, sanções, 

hierarquias culturais e sociais.  

Mais do que isso, uma das dificuldades para a formulação de definições mais estritas 

para o conceito de resistência se deve aos pressupostos ideológicos – ou paradigmáticos – que 

apoiam as abordagens e subjazem aos argumentos dos diferentes pesquisadores e campos de 

estudo. Como destacou Roux (2007a), encontramos na literatura dos diferentes campos, 

especialmente, das Ciências Sociais, pelo menos dois tipos de conceitualização acerca da 

noção de liberdade dos indivíduos em seu tensionamento com as estruturas de mercado. 

Entender o conceito de resistência segundo uma visão pós-estruturalista ou pós-moderna 

significa entender, antes, como é situada a problemática do consumo per se, se entendido 

como estrutura de dominação, passividade e alienação (visão pós-estruturalista) ou como 

oportunidade de apropriação criativa (visão pós-moderna). 

                                                 
15 Parte da mensagem utilizada pelos Borgs, raça alienígena coletiva da série Star Trek, quando eles encontram outras raças 

as quais pretendem cooptar. 
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Assim, como indica Roux (2007a), abordagens de vertente pós-estruturalista tendem a 

destacar o papel dominante e opressivo do mercado e a resistência, aqui entendida como 

“resistência reflexiva”, é vista como combativa e necessária (POSTER, 1992; PEÑALOZA e 

PRICE, 1993). Por outro lado, a “resistência criativa” tem origem no paradigma pós-moderno 

o qual entende na fragmentação das sociedades contemporâneas a multiplicação de 

possibilidades para o exercício da liberdade individual e a crescente incapacidade das 

empresas para controlá-la. O consumo, neste contexto, é visto como oportunidade para 

emancipação por meio de formas alternativas e criativas de apropriação de bens e discursos 

(De CERTEAU, 1994; THOMPSON, 2004). 

Além disso, as manifestações de oposição do indivíduo no campo do consumo podem 

refletir pelo menos três níveis de resistência: (1) resistência contra os discursos e códigos 

mobilizados por meio de marcas e estratégias de comunicação; (2) resistência contra práticas 

e mecanismos utilizados pelas empresas; e (3) resistência contra empresas rejeitadas como 

parceiras na relação de consumo (ROUX, 2007b). Nesse sentido, uma definição integrando 

estas abordagens sugere que a resistência do consumidor é caracterizada por “um estado 

motivacional que leva a variadas manifestações de oposição a qual é desencadeada por certos 

fatores ligados aos comportamentos das corporações e práticas de mercado” (ROUX, 2007a, 

p. 69).  

É importante destacar que não estão em discussão, para uma definição da natureza e 

propriedades da resistência, as consequências ou resultados dos atos de oposição, e sim, em 

um primeiro momento, em que medida o nível de visibilidade alcançada por tais atos é 

condição para qualificá-los como resistência. Não há consenso, na literatura, acerca das 

condições de intencionalidade e de visibilidade nos atos de resistência (HOLLANDER e 

EINWOHNER, 2004). A visibilidade se refere ao reconhecimento da ação de oposição que 

ocorre na forma de confronto direto e aberto às fontes de opressão, como nos casos de formas 

explícitas de conflito social e rebelião ou outras formas de ativismo. 

Contudo, nem sempre a oposição será explícita, visível ou direta, como nos casos em 

que se observam formas cotidianas de resistência (SCOTT, 1985). Como propôs Scott (1985), 

atos de resistência – assim como nos mecanismos de opressão – nem sempre assumem a 

forma de rebeliões, protestos ou mobilizações coletivas, mas formas mais sutis, individuais e 

não articuladas de resistência cultural. Nestes casos, a oposição é caracterizada, por exemplo, 

por atos cotidianos de discordância, insubordinação ou não-cooperação, muitas vezes 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

manipulados pelos indivíduos para evitar o confronto direto e ofuscar a intenção de resistir.  

De forma similar, De Certeau (1994) busca estabelecer uma “teoria das práticas 

cotidianas” propondo a reflexão sobre as maneiras de fazer dos indivíduos. Essas maneiras de 

fazer são, muitas vezes, formas de resistência em relação ao desenvolvimento sociocultural. 

Resistência é entendida como tática, ou práticas diárias baseadas em um sistema alternativo 

de significação. Os usos alternativos aos scripts previamente inscritos por corporações em 

seus produtos e serviços refletem modos de resistência dos indivíduos. Estes usos alternativos 

constituem criações anônimas nas práticas cotidianas. Para De Certeau (1994, p. 39), há um 

movimento de micro-resistências que fundam microliberdades. 

A uma produção racionalizada, expansionista (...) corresponde outra produção, 

qualificada de “consumo”: esta é astuciosa, é dispersa, mas ao mesmo tempo ela se 

insinua ubiquamente, silenciosa e quase invisível, pois não se faz notar com produtos 

próprios, mas nas maneiras de empregar os produtos impostos por uma ordem 

econômica dominante. 

Dessa forma, para entender se há uma contradição de origem no conceito de ativismo 

de fãs, é necessário definir, antes, a partir de qual perspectiva teórica ou paradigmática 

estamos olhando para o fenômeno em questão. Ademais, como relataram Hollander e 

Einwohner (2004), a resistência nem sempre se apresenta como combativa e explícita, nem 

sempre busca romper com um dado sistema. Mesmo resistindo a uma fonte opressora, 

indivíduos podem, simultaneamente, apoiar estas mesmas estruturas de dominação. Este papel 

dual, ou paradoxal, da resistência, pode ser visto, por exemplo, nas formas cotidianas de 

resistência cujos propósitos passam despercebidos pelos seus alvos. Em outras palavras, 

resistência e assimilação podem coexistir em uma dada situação, pois indivíduos podem 

desafiar suas posições dentro de uma dada estrutura social sem, contudo, questionar a 

validade desta estrutura como um todo (HOLLANDER e EINWOHNER, 2004). 

Na medida em que entendemos o ativismo de fãs como micro-resistências ou como 

forma sutil, não articulada (mesmo que mobilizada), de resistência cultural, o enquadramento 

do fenômeno dentro do entretenimento não pressupõe a despolitização de tais ações. 

4. Fandoms e suas práticas na cultura digital 

 

A partir do entendimento do ativismo de fãs como uma prática de resistência cotidiana 

é importante investigarmos quais as características dos fandoms e de suas práticas que podem 

ser observadas nesse contexto. Uma peculiaridade dos fandoms é a criação, a apropriação e a 

reprodução de novos materiais usualmente relacionados aos seus respectivos ídolos e produtos 
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midiáticos. Conforme Darnton (2010), Jenkins (2006, 2008) e Baym (2011), os textos estão 

sempre em processo e os fãs participam dessas reformulações constantes, sempre 

modificando, atualizando e retrabalhando obras já estabelecidas. Produções como fanfics 

(histórias de ficção), fanarts (trabalhos artísticos), fanvids (vídeos) e fanzines (revistas), 

distribuídas de forma gratuita e de fácil acesso para os fãs, permitem feedback e um novo 

ciclo do processo: fãs se apropriando de material criado por outros fãs. Esse trabalho 

caracteriza os fandoms em sua essência.  

Assim, é interessante, mesmo que brevemente, explicitar algumas das práticas e 

atividades mais comuns dentro dos fandoms e que são facilitadas através de tecnologias de 

produção como softwares de edição de imagens, legendagem, animação, etc., assim como de 

distribuição e disseminação de informações como os blogs, sites de redes sociais, entre outros. 

Separamos as práticas em dois subtipos, em primeiro lugar aquelas que são mais populares e 

cuja produção gera um tipo de produto de fãs; já o outro subtipo está relacionado às práticas 

em rede que geram conteúdos, mas não necessariamente materiais midiáticos. 

4.1 Fanzines 

Etimologicamente, fanzine é a junção das palavras fanatic (fan) e magazine (revista), 

ou seja, são revistas produzidas exclusivamente por fãs. Assim como os primeiros fandoms 

online, as revistas criadas pelos próprios fãs nasceram nos grupos interessados em ficção 

científica. A primeira revista feita por fãs de ficção científica, a “The Comet”
16

, foi publicada 

em 1930. De acordo com Pohl (1974, apud COPPA, 2006, p.43), os fãs tiveram a ideia de 

criar suas próprias revistas para preencher o vazio referente ao número insuficiente de 

material produzido pelos grandes conglomerados midiáticos. A autora ainda completa dizendo 

que “fanzines continham comentários sobre as estórias das revistas profissionais, novidades 

de atividades dos fãs, fofoca, debates, assim como histórias amadoras e arte”
17 

(COPPA, 

2006, p. 43). 

Inicialmente desenvolvidas pela APA – Amateur Press Association – grupo de 

discussões da web, ainda em BBS, com o tempo, a prática de criar fanzines foi se difundindo. 

Naquela época, uma só pessoa reunia o material enviado pelos fãs, organizava o conteúdo e o 

publicava. Perkins (2005, p. 43) afirma que as fanzines eram produzidas com “as tecnologias 

                                                 
16 Capa da zine The Comet, em 1940: http://myuctv.tv/wp-content/uploads/2012/07/the-comet-1940.jpg 
17 Tradução nossa. Original: “fanzines contained comments on the stories in the Professional magazines, or news of fan 

activities, or gossip or debate, as well as amateur stories and art.” 
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mais baratas e acessíveis em qualquer período, por exemplo: mimeografia, fotocopiadora, 

xerografia, assim como métodos mais tradicionais como impressão offset”
18

. Atualmente, as 

fanzines, além de possuírem versões online, evoluíram esteticamente, com grupos que 

trabalham em seu layout, conteúdo e divulgação. 

Os Trekkies – fãs de Star Trek – foram os primeiros a produzirem em grande escala 

fanzines repletas de informações, fanarts e fanfics. Essas zines foram cruciais no crescimento 

da cultura Trekkie, graças à proliferação de revistas como Spocknalia
19

, ST-Phile e Warp 

Nine: A Star Trek Chronicle. No Brasil, a prática de criação de fanzines começou por volta 

dos anos 80 e continua até hoje. Inicialmente, as zines eram representadas de forma muito 

discreta, geralmente, referentes a pequenos grupos e subculturas – punks, anarquistas – 

adquirindo sucesso somente com o público underground. Em 2004, foi fundada a Fanzinoteca 

de São Vicente, em São Paulo, um acervo que reúne diversas fanzines nacionais. Além da 

fanzinoteca, existem dois grandes eventos anuais reunindo artistas e fãs produtores e 

consumidores dessas revistas: a Fanzinecon e a Fanzine Expo. Ambas fazem parte dos 

eventos Animecon e Animedreams, respectivamente, voltados a animes e mangás. 

 4.2 Fanfics 

O termo fanfic (fan fiction, fic, FF) refere-se a contos fictícios escritos pelos próprios 

fãs. A popularidade dessas histórias foi iniciada dentro do próprio fandom de Star Trek, 

quando as mulheres do grupo resolveram escrever histórias – principalmente romances – entre 

os personagens. Essa prática, inclusive, foi muito criticada pelos primeiros fãs da série que se 

dedicavam somente à discussão de aspectos científicos da saga. 

Atualmente, escrever fanfic é a principal prática de muitos grupos de fãs e, com o 

surgimento da internet, essas histórias se multiplicaram rapidamente. Sites como Livejournal 

contêm milhares de páginas específicas para fanfics, catalogadas por autores, gênero, tamanho 

e faixa etária. Busse e Hellekson (2001) dividem as fanfics em três gêneros principais: gen, 

het e slash. Gen, referente a general, são contos gerais, sem nenhum envolvimento afetivo 

entre os personagens. Het são histórias com romances heterossexuais e, por fim, a slash 

fanfic, envolvendo pessoas do mesmo sexo. Além da classificação principal, de gen, het e 

slash, as fanfics podem ser continuações das histórias originais, convencionais, denominadas 

                                                 
18 Tradução nossa. Original: “the cheapest and most accessible Technologies in any given period, i.e mimeography, spirit 

duplication (ditto) and xerography, as well as more traditional printing methods such as offset printing” (p. 43). 
19 História da Spocknalia: http://fanlore.org/wiki/Spockanalia. 
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canon, ou então são contos do tipo fanon, histórias criadas por fãs, as quais se tornaram tão 

populares que são consideradas do mesmo nível das originais. 

As histórias de amor entre os personagens são extremamente populares entre os fãs. 

Para os admiradores desses casais, ou como são conhecidos, os OTP
20

 (one true pair, “O par 

verdadeiro”), utiliza-se o termo “shipper”
21

. Shippar um casal é a prática de torcer para que 

ele fique junto no fim da história. Os shippers, geralmente, retratam os casais principais por 

nomes abreviados, ou separados por barras (slash em inglês, daí o nome slash fanfic); por 

exemplo: K/S (Kirk e Spock, de Star Trek), H/H (Harry e Hermione, de Harry Potter), H/R 

(Harry e Rony), M/S (Mulder e Scully, de Arquivo X), entre outros. A explosão de seriados do 

tipo “buddy show"
22

, nos anos 1970, contribuiu fortemente para o crescimento de slashers 

fanfics. Coppa (2006, p. 49) chama esse período de “síndrome de Starsky & Hutch”, quando: 

“a ideia de que o personagem principal parece impossibilitado de ficar longe de seu amigo, 

pelo toque, faz com que o público encare essa linguagem corporal de forma homoerótica”
23

. 

Outra prática comum desses fãs é construir histórias crossover, misturando 

personagens de diferentes seriados na mesma história. Contos misturando Star Wars com Star 

Trek, Harry Potter com Crepúsculo e uma série de outras histórias “semelhantes” são escritas 

pelos fãs, expondo seus desejos de reunir dois fandoms diferentes em um só. 

Os escritores de fanfics utilizam uma série de expressões, próprias dos fandoms para 

catalogar as histórias. O esquema a seguir mostra os termos mais usados: 

a) Darkfic: contos sombrios, com cenas depressivas e situações tristes ou 

deprimentes;  

b) Waffy: contos “fofos”, alegres, melosos;  

c) Deathfic: os personagens principais da história morrem;  

d) Slash: conto cujo tema principal é a relação homossexual entre os personagens;  

e) Mary Sue: contos açucarados, melodramáticos (o nome é referente à personagem 

                                                 
20 One True Pair é o termo usado por fandoms para se referir ao casal “endgame”, perfeito, o casal principal. Existem várias 

dentro dessa categoria; pode ser OTP:IRL (in real life, na vida real, com os nomes dos atores, como Brangelina (Brad Pitt e 

Angelina Jolie) ou OTP:friends, para se referir a um casal “perfeito” de amigos, como Rony e Harry em Harry Potter. 
21 Ship é o diminutivo da palavra relationship, em inglês, relacionamento. Daí derivam os termos como shipper, aquele que 

torce pelo casal e cria conteúdo; shippar, o verbo; shipping, nome da prática em inglês e shippagem, como os fãs brasileiros 

chamam a prática. 
22 Buddy shows referem-se aos programas de TV em que os personagens principais são dois amigos, ambos do mesmo sexo 

(masculino), como Sherlock, NCIS: LA, Hawaii 5-0, etc.  
23 Tradução nossa. Original: “the idea that the leads appear unable to stay apart or keep their hands off each other, Such body 

language encouraged homoeretic readings by many mainstream viewers as well” 
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Mary Sue, criada em uma famosa fanfic de Star Trek, cujas características marcantes 

viraram referência entre os fãs);  

f) Fanon: contos famosos escritos por fãs, que viram referência dentro do fandom;  

g) Lemon: fanfics que detalham cenas de sexo entre personagens do mesmo sexo;  

h) Citrus: fanfics de romance adulto, podendo ou não conter sexo;  

i) Canon: contos fiéis à história original, incluindo os casais (shippers).  

O Fanfiction.net
 
é considerado o maior site que reúne fanfics no mundo, com mais de 

dois milhões de histórias publicadas. As histórias, catalogadas em subseções, recebem notas 

dos usuários, além da seção de comentários (reviews), importante na continuidade desses 

contos. Normalmente, os autores publicam as fics em uma série de capítulos. Dependendo do 

feedback dos leitores, a história ganha outros rumos. 

As fanfics, entretanto, não podem ser vendidas porque são apropriações de histórias já 

estabelecidas, ou seja, os autores não possuem direitos autorais sobre a obra original. Além de 

não comercializadas e separadas por tipos, essas obras ganham classificações diferentes, 

dependendo do conteúdo divulgado. Tushnet (2007) ressalta que muitos autores tomam 

atitudes drásticas em relação às fanfics de seus trabalhos, por sentirem-se ameaçados, 

encurralando fãs em fóruns e contas pessoais. Entretanto isso não impossibilita os autores de 

transformarem suas fics, mudando o nome dos personagens e criando um novo Universo, 

como foi o caso do fenômeno 50 Tons de Cinza, escrito por E.L James. Anteriormente como 

uma fanfic da saga Crepúsculo, a fic Masters of Universe tornou-se livro e, em 2014, 

oficialmente, alcançou a marca de 100 milhões de cópias vendidas, sendo que somente no 

Brasil, vendeu 1 milhão
24

.  

4.3 Fanarts 

As fanarts (fan + art) são produções artísticas criadas pelos próprios fãs de 

determinado grupo. Desenhos, quadrinhos e animações são as formas mais populares dessas 

artes. Dentro dos fandoms, é importante destacar os grupos de pessoas – os chamados 

“blenders”, produtores dessas artes – que produzem material por demanda, ou seja, existem 

fóruns específicos onde fãs fazem o pedido da arte que desejam. Em alguns casos essas artes 

                                                 
24 Ver: "Fifty Shades of Grey hits 100 million sales". Disponível em: http://www.hollywoodreporter.com/news/fifty-shades-

grey-sales-hit-683852. Acesso em: jun. 2014. 

http://www.hollywoodreporter.com/news/fifty-shades-grey-sales-hit-683852
http://www.hollywoodreporter.com/news/fifty-shades-grey-sales-hit-683852
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são pagas, mas, na maioria das vezes, os grupos produzem, gratuitamente, exigindo apenas a 

divulgação dos créditos. Sites como o deviantart
25

, específicos para publicação de fanarts, têm 

mais de 60 milhões de trabalhos expostos e os artistas têm a oportunidade de compartilhar e 

vender seus trabalhos. As fanarts, muitas vezes, completam as fanfics, explicitando momentos 

específicos de determinada história. Algumas fanfics são completamente traduzidas em forma 

de fanart, dando vida aos contos em formato de Histórias em Quadrinhos; essa junção de fics 

com fanarts é o principal material das fanzines. 

Assim como foi fundamental na disseminação de fanzines e fanfics, a internet 

aumentou exponencialmente a divulgação de fanarts em fóruns e comunidades. Nestes 

espaços dos fóruns podemos ver uma das formas mais comuns de fanarts: icons (avatares), 

banners e gifs (a popularização de gifs pode ser vista em sites como Buzzfeed, Tumblr e, 

atualmente, no próprio Twitter, que começou a aceitar as animações em junho de 2014.)  

Os fãs-artistas que criam artes gratuitas para que outros fãs as utilizem como 

identificação são extremamente populares dentro do grupo. Agradecimentos e créditos 

especiais para os artistas são atitudes comuns e consideradas obrigatórias pela maioria dos 

membros do fandom como forma de gratidão. Eles obtêm maior capital social e visibilidade 

dentro de seus respectivos fandoms por apresentarem uma expertise. Os fãs cujas criações se 

popularizam costumam adquirir seus próprios seguidores com o tempo, uma espécie de sub-

fandom. 

 4.4 Fanvídeos 

O vidding é o ato de produzir vídeos baseados em produções midiáticas, sejam 

programas de televisão, musicais ou filmes e que geram um produto específico, o fanvídeo. 

Também chamado de fanvid, essas produções ganharam espaço com os AMVs (Anime Music 

Videos), produzidos a partir de animes japoneses. Esses vídeos são caracterizados por trilhas 

sonoras marcantes, inserção de imagens e outros vídeos não relacionados ao original, 

geralmente, romantizando ou parodiando o conteúdo. Os diretores desses vídeos utilizam 

programas de edição para alcançar o resultado que desejam, sendo, os mais usados, o Vegas 

(Sony), Windows Movie Maker (Windows) e o Adobe Premiere (Adobe). Juntamente com os 

fãs de anime, o fandom de Star Trek também foi pioneiro na produção dos fanvídeos. Na 

época, sem recursos online, os fãs criavam vídeos em convenções, a partir de VCRs – 

                                                 
25 Deviantart é uma comunidade online feita para mostrar trabalhos artísticos. Os artistas postam suas artes, trocam ideias e, 

por vezes, ganham reconhecimento. 
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gravadores de videocassete – lançados nos anos 1970. 

Assim como nos anos 1970, atualmente, também é preciso ter conhecimento 

tecnológico para produzir tais materiais. A apropriação dos meios técnicos (THOMPSON, 

2009) é crucial para o desenvolvimento de vídeos de alta qualidade. Entretanto, 

diferentemente dos pioneiros fanvídeos produzidos em convenções e com divulgação restrita, 

hoje temos o Youtube
26

, site que modificou profundamente a relação entre o usuário e os 

vídeos. 

Uma das práticas mais comuns de vidding é a criação de fantrailers, onde os trailers de 

livros e filmes que ainda não foram lançados são modelados conforme a imaginação dos fãs. 

Esses vídeos, quando bem feitos, tornam-se tão populares que ultrapassam o número de 

visualizações do trailer original. As práticas de fanvid se disseminaram tanto que houve uma 

inversão: programas de televisão editam seus vídeos como se fossem fanmade (feitos por fãs) 

e grandes produtores convidam fãs para trabalharem em seus futuros projetos.  

Na Copa do Mundo de 2014, o canal ESPN Brasil criou uma série de vídeos, 

dramatizados, com trilha sonora melancólica e takes dos jogos inspirados nos materiais 

criados pelos fandoms. Em 2011, o designer James Curren criou um fanvid
27

 com os créditos 

iniciais de Tintim, o vídeo viralizou e chegou até Steven Spielberg, produtor e diretor do 

filme, que não só convidou James para a pré-estreia do longa, como o contratou para seu 

próximo filme. Essa conversa entre fãs e mídia é cada vez mais comum, principalmente, com 

veículos como Twitter e Facebook que viralizam os materiais produzidos pelos fãs, chegando 

ao mainstream em uma velocidade antes improvável. 

4.5. Fansubbing/Scanlation:  

Outra prática bastante disseminada dentro dos fandoms é a de fansubbing ou 

legendador (legender), tradutor de séries e filmes. Com a demora dos episódios de seriados 

em chegar ao Brasil - hoje em dia, nem tão grande e, muitas vezes, chegando a passar, 

simultaneamente, nos Estados Unidos e no Brasil, como no caso dos seriados Game of 

                                                 
26 Fundado em junho de 2005, o Youtube é hoje a maior referência de compartilhamento de vídeos na internet. O site é um 

exemplo do que Weingberg chama de “meta businesses”, “uma nova categoria de negócio que aumenta o valor das 

informações desenvolvidas em outros lugares e, mesmo assim, beneficia os criadores originais da informação” (BURGESS; 

GREEN, 2009, p. 4). É um site de cultura participativa que funciona como plataforma tanto de conteúdos amadores como dos 

oriundos do mainstream. 
27 Fanvid com os créditos iniciais de Tintim criado por James Curran: http://vimeo.com/30402976. Matéria sobre o vídeo e a 

proposta de emprego ao designer: http://www.firstshowing.net/2011/fan-made-tintin-credits-creator-lands-a-job-invite-to-the-

premiere/.  

http://vimeo.com/30402976
http://www.firstshowing.net/2011/fan-made-tintin-credits-creator-lands-a-job-invite-to-the-premiere/
http://www.firstshowing.net/2011/fan-made-tintin-credits-creator-lands-a-job-invite-to-the-premiere/
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Thrones e True Blood - os fãs costumam baixar ilegalmente releases para assistir suas séries 

preferidas. No entanto, muitos não dominam a língua inglesa e dependem de legendas para 

assistir. Assim, grupos de legenders são feitos para apurar a produção das legendas; divididos 

em pequenos grupos, enquanto uns legendam, outros revisam e sincronizam a legenda com o 

episódio. No Brasil temos o legendas.tv como o site com maior número de legendas 

disponíveis. O scanlation, por sua vez, é a tradução e digitalização de um material 

estrangeiro, geralmente, japonês. Segundo Carlos (2011), as etapas do scanlation são: 

digitalização, tradução, limpeza, edição, revisão e distribuição, atividades similares as dos 

legenders. A diferença é que o scanlator escaneia o material impresso e o legender traduz 

e/ou sincroniza o material audiovisual.  

4.6 Outras atividades colaborativas dentro dos fandoms 

4.6.1 Crowdfunding  

O "financiamento pela multidão"
28

 permite que projetos sejam viabilizados graças à 

contribuição de fãs, seja ela expressiva ou pequena. A popularização de projetos colaborativos 

cresceu vertiginosamente nos últimos dois anos. Um exemplo é a série Veronica Mars que 

arrecadou 5 milhões de dólares, em vez dos 2 milhões projetados inicialmente, apenas por 

meio das doações dos fãs. Diretores conhecidos como Spike Lee recorreram ao crowdfunding 

para criarem seus projetos "livremente", sem pressão de produtores executivos. No 

crowdfunding os colaboradores doam a quantia que puderem e recebem benefícios 

proporcionais ao valor colaborado, de adesivos e menções no Twitter a nome nos créditos e 

jantar com o diretor. Dentre as plataformas que se destacam como organizadores desse tipo de 

processo, os mais populares são Kickstarter, Catarse, Indiegogo e Kickante.  

4.6.2 Mobilizações  

As mobilizações dentro dos grupos de fãs podem ser divididas em três subcategorias 

que podem se sobrepor e serem articuladas com outros modelos (MONTEIRO, 2013): (1) 

quando os ídolos pedem ajuda dos fãs para promover single/filme/jogo e o fandom colabora 

fazendo a vontade dos ídolos; (2) quando há mobilização para campanhas sociais onde 

fandoms disputam visibilidade e status objetivando se tornar o #1. Algumas bandas/cantores 

fazem campanhas onde o fandom vencedor, além de reconhecido pela banda, ganha um chat 

especial com seu ídolo. Para isso, os fãs precisam colaborar em campanhas específicas, seja 

de doação de roupa, dinheiro ou o mais comum, levar alimentos aos shows; (3) a terceira 

                                                 
28 Também chamado de “FanFunding” no caso específico do financiamento pelos fãs. 
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forma de mobilização é "contra o bullying", uma batalha de espaço/visibilidade entre fãs e 

antifãs/haters. Fãs se mobilizam para defender seus ídolos diante daqueles que desgostam 

dos mesmos. É o caso, por exemplo, das beliebers, fãs de Justin Bieber, que utilizam tags 

como #EstamosContigoBieber, quando o cantor foi preso e virou piada na rede, ou 

#maiscormenospreconceito, hashtag criada pelos fãs da banda Restart em resposta a 

#menoscormaisrock e #LuanSantanaEstaremosSempreComVc, quando o cantor fez uma 

apresentação considerada ruim e foi criticado.  

Também há a mobilização combinada com "shippagem"
29

, quando fãs se unem para 

promover seus casais favoritos (OTP falado anteriormente) de novelas e seriados. Só no 

último ano, no Brasil, tivemos três casais gays que se tornaram fenômeno de mobilizações em 

sites de redes sociais
30

, refletindo em modificações das suas tramas na novela (inserção de 

beijo e casamento gay) e vitória no reality show (Felix e Niko #feliko, Clara e Marina #clarina 

em novelas - Amor à vida e Em família, respectivamente, e Clara e Vanessa #clanessa no Big 

Brother Brasil), da Rede Globo de Televisão. A importância social de uma shippagem intensa 

dos fãs se referindo e mencionando os casais gays nas plataformas, acentua o valor de tal 

mobilização, que tem origem no que críticos ainda convencionam chamar "entretenimento 

fútil" e abraça assuntos de difícil recepção com o grande público. Com esses três exemplos 

recentes de sucesso o movimento ganha força e influencia diretores/escritores em seus 

próximos trabalhos.  

Além da prática shippagem, outra característica importante das mobilizações é a 

viralização de material com cunho fanmade que ultrapassa a barreira do fandom, torna-se 

mainstream e é utilizado em movimentos sociais, como nos protestos em Junho de 2013 por 

todo Brasil
31

. Cartazes com dizeres como "O Doutor não deixaria isso acontecer” de Dr. Who 

(IMAGEM 1); “Ash roubou minha bicicleta, preciso de um transporte público de qualidade”, 

de Pokemon (IMAGEM 2); "Dracarys" e “Unbowed, Unbent, Unbroken” – “Insubmissos, 

Não Curvados, Não Quebrados”, lema da casa Martell, todos de As Crônicas de Gelo e Fogo/ 

                                                 
29 Optamos por manter os neologismos criados pelos próprios sujeitos na complexidade de sua linguagem. Shippagem é a 

prática de “shipping” anteriormente explicada. 
30 Não pretendemos discutir os beijos gays considerados antecessores a esses, nem a campanha #marcelaemarinasemcensura 

articulada pelos movimentos LGBT que aconteceu para o casal Marcela e Marina na novela Amor e Revolução (2011) no 

SBT e que foi analisada por Krambeck (2013). Aqui nosso exemplo é a dessa prática como trabalho de fandom e não como 

de um movimento social. 
31 Através de uma solicitação na timeline pessoal de Adriana Amaral foram enviadas e compartilhadas mais de 45 imagens 

que circulavam com a temática da cultura pop (fossem games, seriados, ídolos teen, sagas, etc.), que foram salvas para 

análises posteriores. Aqui selecionamos apenas quatro exemplos, mas ainda é necessária uma categorização de tais imagens e 

memes. 
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Game of Thrones
32

 (IMAGEM 3 e 4), tornaram-se comuns nas manifestações, corroborando a 

apropriação da cultura pop, usualmente associada a fãs e atividades desimportantes, com 

movimentos sociopolíticos.  

IMAGEM 1 – Dr. Who nos protestos de brasileiros em Londres, 18 de junho 2013 

 

Fonte: Compartilhamentos no Facebook 

IMAGEM 2 – Cosplay de personagem de Pokemon, SP, Junho de 2013 

 

Fonte: Compartilhamentos no Facebook 

IMAGEM 3 – Dracarys nos protestos de Porto Alegre (Frase da personagem Daenerys 

Targaryen de As Crônicas de Gelo e Fogo/Game of Thrones) 

                                                 
32 Respectivamente, a saga de livros do autor G.R.R. Martin e o seriado da HBO. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 

Fonte: Acervo pessoal da jornalista Bruna Amaral 

IMAGEM 3 – Unbowed, Unbent, Unbroken (Lema da Casa Martell de As Crônicas de Gelo e 

Fogo/Game of Thrones) nos protestos do Rio de Janeiro, Junho de 2013. 

 

Fonte: Compartilhamento no Facebook 

4.6.3 Maratonas  

As maratonas são práticas comuns dos fandoms, especificamente, em períodos que 

antecedem grandes premiações (VMA, VMB - Video Music Awards/Brasil, Prêmio 

Multishow, People's Choice Award, etc). Nas maratonas os fãs se dividem em turnos para 

votar em seus ídolos com o único objetivo de levá-los à vitória nas categorias que concorrem. 

Para isso, os fãs se organizam em turnos para não "perder tempo"; dessa forma alguém 

sempre estará votando e as chances de ganhar aumentam. Os fandoms utilizam o Twitter para 

se organizarem e, paralelamente, escolhem uma hashtag motivacional alcançar os Trending 

Topics (#RestartNoEMA, #VoteFor1D, etc.). 

4.6.4  Meet & Greet  

Muitas vezes, o momento mais aguardado pelos fãs, o meet & greet (encontrar e saudar), 

faz parte do pré e/ou pós show dos artistas e é o momento quando os fãs podem encontrar seus 
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ídolos, conversar, tocar  - em alguns casos
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, nem isso - e tirar fotos com eles, tudo em um 

período curto de tempo, geralmente, menos de cinco minutos. Por permitir contato direto 

fã/ídolo, o meet & greet é cobrado além do ingresso e possui um valor bastante elevado. 

Alguns artistas criam diferentes "pacotes" para os fãs, conforme seus ingressos, de forma 

semelhante aos prêmios do crowdfunding. Dessa forma, para os fãs cujos ingressos são mais 

caros, além de contato com o ídolo e foto, estes recebem camisetas, livre passagem para 

conhecer o camarim, menção no Twitter, etc. Em 2012, a banda Restart foi duramente 

criticada por "explorar seus fãs", cobrando 80 reais para abraçá-los, por cerca de 2 minutos, e 

dar um autógrafo, o que eles denominavam "kit fã". Tico Santa Cruz, vocalista da banda 

Detonautas usou o Twitter para criticar a banda e iniciou uma briga entre fãs e antifãs do 

grupo. As fãs, no entanto, na pesquisa realizada por Monteiro (2013) afirmaram que, apesar 

da espera, do choro e angústia, pagariam tudo novamente, pois ficar ao lado do ídolo “não tem 

preço”. Esse contato direto com o ídolo foi, também, o que iniciou o polêmico caso dos 

"rolezinhos", no Brasil, em 2013. Thays Almendra, em sua matéria
34

 para o UOL, explica 

que jovens da periferia, a fim de se tornarem celebridades nacionais e famosos MCs, 

divulgaram suas músicas na web e convidaram suas seguidoras para encontros em shoppings 

centers. A prática dos rolezinhos emergiu então quando esses jovens, em sua maioria, entre 12 

e 16 anos, encontram-se para conhecer, pessoalmente, seu ídolo, "azarar", beijar e fazer novos 

amigos. Com mais de 100 mil seguidores em sites de redes sociais como Facebook e Twitter, 

os jovens possuem fandom e alguns tem até nome para suas fãs, como Juan Carlos Silvestre e 

suas "juanáticas" – mais de 50 mil seguidoras no Facebook - que se deslocam para os 

shoppings paulistas só para ver o garoto dançar funk, sua especialidade. Com o tempo, a 

prática do rolezinho se tornou comum em shopping centers do país e, com o grande número 

de pessoas reunidas, começou a causar transtornos e debates na opinião pública que 

extrapolaram as motivações iniciais da prática, sobretudo, seja por conta do visual dos 

participantes e de suas condutas de consumo, ocupação do espaço público/privado, entre 

outras. 

 

                                                 
33 Ver matéria "Avril Lavigne cobra 400 dólares por fotos estranhas com fãs no Brasil" (tradução nossa), do site Billboard, 

discutindo sobre o polêmico meet & greet da cantora no país, em maio de 2014. A cantora Avril Lavigne teria se recusado a 

encostar em seus fãs. Disponível em: http://www.billboard.com/articles/news/6077437/avril-lavigne-charges-400-fan-photos-

brazil. Acesso em jun. 2014. 
34 Ver matéria "Aspirantes a MCs fazem do "rolezinho" encontro de fãs e palco para show", da jornalista Thays Almendra. 

Disponível em: http://musica.uol.com.br/noticias/redacao/2014/01/20/aspirantes-a-mcs-fazem-de-rolezinhos-encontro-de-fas-

e-palco-para-show.htm. Acesso em jun. 2014.  

http://www.billboard.com/articles/news/6077437/avril-lavigne-charges-400-fan-photos-brazil
http://www.billboard.com/articles/news/6077437/avril-lavigne-charges-400-fan-photos-brazil
http://musica.uol.com.br/noticias/redacao/2014/01/20/aspirantes-a-mcs-fazem-de-rolezinhos-encontro-de-fas-e-palco-para-show.htm
http://musica.uol.com.br/noticias/redacao/2014/01/20/aspirantes-a-mcs-fazem-de-rolezinhos-encontro-de-fas-e-palco-para-show.htm
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5. Considerações Finais 

Nesse artigo procuramos discutir, conceitualmente, a emergência e a evolução do que 

alguns autores estão chamando de ativismo de fãs. Para tanto, a partir de uma revisão teórica 

centramo-nos, sobretudo, na discussão proposta por Bennet (2012) e por Brough e Shresthova 

(2012) de ativismo de fãs como mobilização social e participação política, respectivamente. 

Destacou-se a relação entre fãs, fandoms e celebridades no processo de adesão a determinadas 

causas e ações sociais, conforme postulado por Bennet (2012), bem como o debate sobre a 

problemática das formas de resistência ou de possíveis usos despolitizados de tais ações dos 

fãs. Nesse sentido, também salientamos a importância de um modelo transcultural de análise 

de fandoms que articule melhor a relação entre as pesquisas sobre movimentos e mobilizações 

sociais e as pesquisas sobre fãs, de acordo com a proposta de Chin e Morimoto (2013) para 

uma teorização mais plural em que tenhamos menos determinismos socioeconômicos nas 

análises de tais práticas.  

 A partir do viés pós-moderno sobre os estudos que relacionam resistência e consumo 

(ROUX, 2007), entendemos que o ativismo de fãs se insere em uma perspectiva de micro-

resistência cultural sutil e cotidiana (De CERTEAU, 1994). A natureza dualística de 

assimilação e resistência desse fenômeno o torna complexo e requer olhares mais apurados 

para a relação entre a indústria do entretenimento, participação política, cultura pop e 

mobilização social que aparecem engendradas com a criatividade dos fãs em suas práticas 

mais populares e triviais que incluem desde a produção de fanfics, fanarts, fanvideos como 

mobilizações, maratonas, viralizações entre outras, descritas brevemente nesse artigo. 

 Por fim, gostaríamos de salientar que a discussão sobre ativismo de fãs requer mais 

aprofundamento teórico – sobretudo no que tange as diferentes concepções de participação 

política e cultural; no papel do afeto nas relações de mobilização da participação cívica dos 

fãs; e do impacto desse estilo de ativismo através de ações off-line e online como indicam 

Brough e Shresthov (2012) – como em estudos mais aplicados em casos e práticas específicas 

com abordagens empíricas mais multifacetadas que observem a diversidade e a riqueza de 

fenômenos culturais proporcionados por tais análises. Nesse sentido, a criatividade de 

apropriação dos fandoms brasileiros em suas relações com a cultura digital e com os produtos 

midiáticos nacionais têm trazido à tona uma série de questões que abordamos como exemplos 

aqui, mas que merecem outros estudos específicos.  
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