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RESUMO

Argumenta-se que as comunidades de fãs ensejam, à sua maneira, um tipo de ativis-
mo midiático. Apoiados no desenvolvimento das tecnologias de comunicação, surgi-
ram os fóruns de discussão via Internet. A exemplo das redes sociais, verifica-se neles 
auto-organização, relacionamento, mobilização e produção colaborativa de conte-
údo. No artigo ora proposto, examina-se essas pretensões mediante estudo de caso 
sobre um fandom brasileiro reunido em uma plataforma online: o fórum Rebellion, 
dedicado à cantora estadunidense Britney Spears. Focando manifestações específicas 
nele encontradas, defende-se que é possível ver esse fandom como palco de um cibe-
rativismo mercantilizado, em que alguns atores, por um lado, exercem sua liberdade 
e encontram, mais que gratificação, formas de se projetarem individualmente, mas, 
por outro, se sujeitam e, eventualmente, trabalham gratuitamente para promover per-
sonalidade cuja relação concreta com suas vidas se esgota nas práticas midiáticas.
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Aspectos do ativismo :
O caso do fórum de fãs , da cantora Britney 

Spears, no Brasil

1 Do celebrity cult ao fandom

David Marshall (1997; 2006) é um dos tantos que atribuem às celebridades 
um papel na reprodução das estruturas de poder vigentes na sociedade capitalista. 
A formação de identidade e os modos de interação social mudaram. Estariam sendo 
gradativamente moldados pelos estilos e comportamentos incorporados, por meio da 
cultura da celebridade, em espaços definidos pelas empresas de mídia. 

Os astros e as estrelas tornaram-se tipos sociais que apresentariam modelos a 
serem seguidos ou, pelo menos, consumidos por seus fãs e adoradores.

O status de celebridade invoca a ideia de possibilidade em uma era democrática. As 
restrições de um modo antigo de hierarquia não são mais válidas na nova ordem, 
que é determinada pelo mérito e/ou pela aquisição de riqueza. Esse sentido demo-
crático do termo, extraído do latim “celebrem”, além de conotar fama, também 
significava “estar ao alcance da multidão”. A grandeza da celebridade é algo que 
pode ser compartilhado e, em essência, altamente celebrado com um toque de or-
gulho vulgar. É a representação ideal do triunfo das massas. Concomitantemente, 
a celebridade é o capitalismo potencial, uma celebração de novos tipos de valores e 
ordens, uma desconsideração das divisões habituais da sociedade tradicional, pois a 
própria celebridade depende inteiramente da nova ordem (MARSHALL, 1997, p. 6).

Chris Rojek (2008, p. 15) dá amparo a esse entendimento, observando que a as-
censão da cultura de celebridade de massas pode ser compreendida por, pelo menos, 
três processos históricos: democratização da sociedade, declínio da religião organiza-
da e transformação do cotidiano em mercadoria. 

A tese dele é de que as estrelas são substitutas modernas das velhas cabeças coroa-
das, mas que, diferentemente de reis e rainhas, figuras consideradas sagradas pelo menos 
até XVIII, aquelas carregam a ideologia do homem comum. Elas representam, nesse sen-
tido, a democratização do poder e a decadência das formas de sociedade hierárquicas.

A Revolução Americana buscou derrubar não apenas as instituições do colonialismo, mas 
a ideologia do poder monárquico também. Ela as substituiu por uma ideologia alternativa, 
em certos aspectos não menos imperfeita e fantástica: a ideologia do homem comum. Essa 
issa ideologia legitimou o sistema político e sustentou o comércio e a indústria, contribuindo 
assim imensamente para a transformação da celebridade em mercadoria. Celebridades subs-
tituíram a monarquia como os novos símbolos de reconhecimento e pertencimento, e confor-
me a crença em Deus minguou, as celebridades tornaram-se imortais. (ROJEK, 2008 p. 16). 
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De acordo com o senso comum, os astros e estrelas da mídia, agora acompa-
nhadas da chamadas celebridades, assim o são por suas competências e qualidades 
intrínsecas. Criticamente, é difícil pensar em uma estrela ou notável cuja fama não 
se deva em boa parte ao fato de que há, por trás, o trabalho de intermediários cul-
turais: empresários, produtores, agentes de marketing etc. Compreender a conquista 
do estrelato a partir da categoria de self  made man é ingênuo, na medida em que 
desconsidera os artifícios por meio dos quais surge e se desenvolve uma cultura da 
fama na modernidade. 

Nisso, o emprego mercantil dos meios de comunicação – a indústria cultural 
–, tem papel estratégico. Integrados à lógica capitalista, os astros e as estrelas não 
deixam de ser bens de consumo, embora possam ter também sua arte. O processo de 
mercantilização, porém , não se dá de cima para baixo, mediante imposição vertical. 
O fenômeno enraíza-se na sociedade e, portanto, sempre envolve a figura dos fãs, 
sujeitos que conservam relativa liberdade no marco do mercado dos bens culturais. 

As celebridades disputam a preferência do público em meio a uma economia 
cada vez mais submetida à lógica da indústria cultural. O sucesso de uma estrela é 
medido pelo potencial que ela tem de gerar novos produtos e atrair consumidores.

A organização capitalista requer que os indivíduos sejam ao mesmo tempo obje-
tos desejantes e de desejo. Pois o crescimento econômico depende do consumo de 
mercadorias, e a integração cultural depende da renovação dos vínculos de atração 
social. Celebridades humanizam o processo de consumo de mercadorias. A cultura 
de celebridade tem aflorado como um mecanismo central da estruturação do mer-
cado de sentimentos humanos. Celebridades são mercadoria no sentido de que os 
consumidores desejam possuí-las. (ROJEK, 2008, p. 17). 

Agenciadas como mercadorias, as celebridades poderiam ser vistas, pois, como 
mais um recurso imaginário, passível de consumo e manipulação, com que pessoas 
experimentam e desenvolvem sua condição de sujeitos nesse contexto. Em meio às 
dificuldades e aos triunfos da vida, fãs são estes que se voltam a seus ídolos para ob-
ter consolo ou inspiração, o que eles não encontram, muitas vezes, no meio em que 
vivem, visando empoderarem-se. 

Característica de tal relação é a distância real entre o ídolo e o fã, já que o fã 
precisa concentrar suas energias e empreender esforços para romper seu isolamen-
to, para alcançar momentos de magia e aproximação imaginária com seu ídolo. Por 
exemplo, o artista divulga seu novo trabalho em um programa de televisão, enquanto 
o fã assiste à apresentação de casa, a milhões de quilômetros, às vezes. 

No negócio da mídia, a distância é elaborada como estratégia de identifica-
ção promocional, quando não é o caso de ser explorada mercantilmente. A presença 
e imediaticidade têm muito valor agregado. Os fãs são considerados parte do pa-
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trimônio das estrelas. Admite-se que eles se apresentem aos ídolos em momentos 
programados. Exemplo disso acontece no meet and greet. Trata-se de um encontro 
concedido ao fã, que recebe autorização para visitar os bastidores de um evento ou 
espetáculo, podendo trocar algumas palavras e até tirar uma foto com seu astro. De 
acordo com a popularidade do artista, o valor cobrado pelo meet and greet pode 
superar 2,5 mil dólares.

Para manter a relação de distância, mas proporcionando uma sensação de 
aproximação, as celebridades tornaram-se presentes nas redes sociais, conforme estas 
foram se popularizando durante a primeira década de nosso século. Diversos sites, 
como Facebook, Instagram e Twitter, converteram-se com o tempo em meios para 
aproximar os ídolos (e as marcas com interesse publicitário) do público. Sabe-se que, 
nas redes, as celebridades mostram – ou encenam – suas rotinas, da malhação aos red 
carpets, muitas vezes seguindo a orientação de equipes de marketing, que planejam e 
põem em prática formas de humanizá-las diante o público. 

Colaborando na discussão desde outro viés, Jenkins (2015) abre outro ponto 
de vista, ao argumentar que o fandom se distancia do estereótipo de um mero grupo 
de consumidores reunidos em um ambiente físico ou virtual para discutir o cotidiano 
e a carreira de seus ídolos. Para ele, os fãs chamam atenção dos estudiosos da mídia 
por desempenharem um papel mais complexo, na medida em que representam uma 
comunidade que também produz parte do que consome.

Longe de serem sincopáticos, os fãs afirmam ativamente seu domínio sobre os textos 
de produção massiva que servem de matéria-prima para próprias produções cultu-
rais e base para suas interações sociais. Assim, fãs deixam de ser meramente audiên-
cia desses textos; ao invés disso, tornam-se partícipes da construção e circulação de 
significados. (JENKINS, 2015, p. 42).

O surgimento da Internet projetou esse fenômeno no plano da cibercultura, fa-
zendo aparecer mais que novas formas de elaboração e difusão de mensagens, novos 
processos de mediação e relacionamento entre os sujeitos sociais. McCaughey e Ayers 
(2003) afirmam que, nesse contexto, “[…] muda substancialmente o que conta como 
ativismo, o que conta como comunidade, identidade coletiva, espaço democrático e 
estratégia política” (p. 1-2).

Fuchs (2013) observa, por isso, que a chamada mídia social não deve ser reduzida 
à categoria tecnológica, mas, sim, compreendida como um conjunto de sistemas tecno- 
-sociais. O fenômeno envolve um “[…] processo dinâmico e reflexivo que conecta es-
truturas tecnológicas e agência humana” (p. 37). Como suporte tecnológico, permite 
e restringe um nível social de atividades humanas, que cria condições para produção, 
difusão e consumo de conhecimento e ideias. 
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A internet é um sistema tecno-social global, que é baseado em uma estrutura tec-
nológica global descentralizada, consistente em sistemas de computadores interli-
gados, que armazenam conhecimento humano objetificado. Atores humanos per-
manentemente recriam esse mecanismo de arquivamento de conhecimento global 
produzindo novos conteúdos informacionais, comunicando, e consumindo conte-
údo informacional existente no sistema. A infraestrutura tecnológica possibilita e 
restringe a cognição humana, comunicação e cooperação. (FUCHS, 2008, p. 122).

Vamos no que segue comentar um dos fenômenos formadores da cultura da 
Internet, ou cibercultura: os fóruns de fãs. Oriundos das comunidades online apare-
cidas na década de 1980, com o desenvolvimento do bulletin board systems (FUCHS, 
2013), os fóruns não são fenômenos tão recentes. Serviram de inspiração para as 
redes sociais de nossos dias, embora tenham um cunho mais compartimentalizado.

Tratam-se de grupos de expressão e discussões em que usuários se cadastram 
para visualizar, compartilhar e produzir diversos conteúdos, por meio de comentá-
rios: mensagens em texto e imagem. O material fica arquivado no sistema, permitin-
do que os integrantes leiam as partes mais antigas, respondam às existentes e publi-
quem novas, para dar continuidade às discussões dos tópicos. 

Examinar de que maneira fóruns de fãs ensejam, ou não, práticas ativistas e, 
assim, a seu modo, oportunizam uma certa militância na esfera de cultivo das celebri-
dades da música pop é o gancho que nos dá o caso Rebellion. Relatando breve estudo 
de caso, nosso objetivo consiste em analisar se e como essa expressão do chamado 
fandom é agenciador de práticas ciberativistas.

2 Rebellion: o fórum de Britney no Brasil

Criada no interior da Louisiana, Estados Unidos, Britney Spears iniciou sua 
carreira artística quando criança, atuando em musicais e programas infantis de 
televisão. Tornou-se sucesso a partir de 1998, ainda na adolescência, com a canção 
...Baby One More Time. Dali em diante, foram nove álbuns de estúdio lançados e 
mais de cinco turnês mundiais. Com apenas 21 anos, Spears recebeu uma estrela 
na calçada da fama, em Los Angeles. Está entre as dez artistas femininas que mais 
venderam discos nos Estados Unidos, sendo a mais jovem da lista, conforme dados 
levantados pela Recording Industry Association of  America. 

Dentro da indústria de entretenimento, Spears tem sido reconhecida histori-
camente sobretudo como performer, por dar forma à música pop por meio de co-
reografias elaboradas e figurinos ousados, presentes em videoclipes e apresentações 
de alta produção. Revistas da cena musical, como Rolling Stone e Billboard, assim 
como os tabloides e sites de celebridades, conferiram a Britney uma espécie de título: 
“Princesa do Pop”. O termo é um elogio à sua semelhança performática e capacidade 
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de despertar sentimentos nas massas, assim como os dois maiores nomes desse seg-
mento fizeram: Michael Jackson e Madonna; amobos tratados pela mídia, em geral, 
como “Rei e Rainha do Pop”.

Spears, como um fenômeno, teve dois ápices distintos que ensejaram renova-
ções do mercado de entretenimento. O primeiro, como descrito acima, deu-se entre 
o estrelato até a primeira metade da década de 2000. Nesse período, ela chegou a 
ser eleita a celebridade mais influente do planeta, de acordo com a revista Forbes. A 
cantora fazia sucesso, gerando enormes volumes de venda em produtos. Embora a 
vida pessoal de Spears tenha sido assunto na mídia desde cedo, a maior ênfase estava, 
então, na esfera artística e profissional.

Na segunda metade da década, todovia, a fama dela se dá muito em decorrên-
cia da exposição de crises pessoais e instabilidade emocional pela mídia: divórcios, 
uso de substâncias ilícitas, perda da guarda dos filhos, agressão a paparazzo e outros 
episódios polêmicos. 2008 marcou um novo começo. A cantora ingressou em fase de 
recuperação, empenhando-se na reconstrução da imagem e em seu retorno aos gran-
des palcos. 

Soares (2012) resume o papel da mídia na construção dessa trajetória para o 
consumo público observando que

[…] ela [a mídia] encenou uma biografia para Britney a partir de matérias, progra-
mas de TVs, apresentações ao vivo, etc. Os jovens puderam crescer juntamente com 
Britney Spears, acompanhando, nas letras da cantora, todos os percalços da adoles-
cência, dos medos e anseios desta fase da vida. Diante do fato de que Britney Spears 
crescia aos olhos do público e da mídia, obviamente que a imagem da “garotinha 
teen inocente” não cabia mais no corpo de uma mulher. Portanto, endossar uma es-
tratégia de construir Britney Spears como uma artista madura era premente. (p. 7).

A essa trajetória, marcada por sucessos e casos polêmicos, também esteve as-
sociada desde o início à criação de milhares de páginas e comunidades de fãs pela 
Internet, nos mais diversos países. Desejamos estudar um dos mais populares apare-
cidos no Brasil: o fórum brasileiro Rebellion, hospedado no domínio BritneySpears.
com.br.

Lançado em 2012, o Rebellion consiste em um espaço fandom criado para se 
interagir e discutir acerca da vida da estrela. Ele é resultado da junção de dois fóruns 
sobre Spears: Heaven e Zone, esse último iniciado como uma comunidade na antiga 
plataforma do Orkut. Desde a criação, o Rebellion recebeu mais de 16 mil cadastros 
e 2,5 milhões de postagens.

O fórum é organizado a partir de cinco grandes pastas, que reúnem tópicos e 
mensagens enviadas pelos membros: 1) Britney Spears (a qual concentra o maior nú-
mero de mensagens); 2) Coberturas; 3) Downloads; 4) Off; e 5) Suporte.
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Na primeira, é compartilhado qualquer tipo de conteúdo referente à vida pes-
soal e artística da cantora. Também é comum que os fãs exponham suas produções 
(edição de imagens, mixagem de músicas etc.). A segunda é um espaço para os mem-
bros acompanharem eventos e shows com participação da cantora. Na terceira pasta, 
eles podem compartilhar materiais que não foram lançados oficialmente pela grava-
dora de Spears, como áudios de shows. 

Dentro da quarta área, os membros podem falar sobre outras celebridades, 
assim como discutir temas relacionadas à política, cultura etc.

 
Em comunidades pequenas, que geralmente são formadas para debater apenas um 
assunto, costumam existir pastas para discussão livre chamadas off-topic (“fora do 
tópico”). Esses espaços simulam os ambientes happy hour das empresas, um lugar 
para relaxar jogando conversa fora, “fazer social”, falar a respeito dos assuntos do 
dia, contar piadas e, eventualmente, abrir novas frentes de discussão não previstas 
na ideia original. (SPYER, 2007, p. 49).

 
A pasta Suporte é usada para comunicar os membros do fórum sobre as deci-

sões tomadas pela equipe de administração (responsável pelas decisões principais) e 
moderação (decisões secundárias). Nela, os fãs também podem expor problemas e 
esclarecer dúvidas sobre o funcionamento do site. Dentre os tópicos criados na área, 
chama a atenção aquele com seguinte título: “dicas de boa convivência”. Trata-se de 
um material composto por quinze orientações repassadas pela equipe ao fandom. 
São discutidas matérias como organização e relacionamento. 

Um dos itens expostos diz: “As brincadeiras dependem da sua liberdade com 
eles (membros). Ah, e quando rolar algum atrito, respire fundo, tente amenizar, ao 
invés de continuar a discussão. Como já dizia a Britney: Existe a minha versão, a sua 
versão e existe a verdade” (online). No final do tópico, há o seguinte comentário: 
“Como moderação, nós apenas advertiremos você se notarmos que as escorregadas 
estão sendo propositais, e se você não está demonstrando interesse em corrigi-las” 
(online)1.

O modo de organização do fórum, como exposto acima, está presente na pági-
na inicial do site, o qual pode ser visualizado na FIGURA 1:

1 Tópico “Dicas de boa convivência & Tira-dúvidas”. Disponível em: <http://www.britneyspears.com.br/forum/ 
topic/9283-dicas-de-boa-conviv%C3%AAncia-tira-d%C3%BAvidas/>. Acesso em: 29 set. 2017. 
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Figura 1 – Página inicial do site

Fonte: www.britneyspears.com.br/forum/

3 O fã, às vezes um prosumer

Sérgio Amadeu da Silveira (2010) define ciberativismo como “[…] um conjunto 
de práticas em defesa de causas políticas, socioambientais, sociotecnológicas e cultu-
rais, realizadas nas redes cibernéticas, principalmente na Internet” (p. 4). Queremos 
aqui explorar a possibilidade de entender o aspecto ativista dos chamados “prosu-
mers”. Primeiro a fazer uso do termo em 1980, Alvin Toffler (1995) define o “prosu-
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mer” como figura que surge com o “[…] progressivo apagamento da linha que separa 
o produtor do consumidor” (p. 268). 

Derivado do inglês “presumption”, o termo significa “produzido por consumi-
dores”. 

Entretanto, o termo envolve diferentes interpretações, seja no entendimento do que 
de fato consiste o prosumption, seja no significado que a ele se atribui. De uma pers-
pectiva mercadológica, o prosumption é saudado como uma forma de empodera-
mento do consumidor. A partir de uma vertente crítica, autores apontam uma nova 
forma de alienação e exploração do trabalho. (FONTENELLE, 2015, p. 83-84). 

Será possível entender o fã de Britney, tal como se manifesta no Rebellion, como 
um militante da cultura de consumo? Em sendo o caso, quais seriam suas característi-
cas? Vejamos primeiro seu perfil demográfico.

Em grande maioria na faixa entre 18 e 24 anos, são fãs, neste caso, 30% do 
sexo masculino e 22% do feminino; ou do sexo masculino (23%) e feminino (12% – 
sempre em relação ao total), no caso da faixa entre 25 e 34 anos2. Isto é, trata-se de 
um público que era adolescente em meados ou no despertar da carreira de Spears. 
Que reside predominante no Brasil, embora também haja fãs de países como Estados 
Unidos e Portugal. Entre as capitais brasileiras, São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza 
registram o maior número de membros3. 

O contador de visitas do fórum mostra que o número dos não cadastrados na 
plataforma costuma superar o número de membros. Isto é, a maioria dos acessos 
ainda vem de internautas sem inscrição no site (atualmente, são 16 mil cadastrados). 
A tabela de postagens do fórum indica que apenas uma minoria dos fãs envia men-
sagens para as pastas e interage com outros membros. Um grupo ainda menor tem 
a iniciativa de abrir tópicos (mensagem informativa que dá início à discussão). A 
maioria dos integrantes, assim como os visitantes, apenas visualiza as mensagens de 
outros membros. 

Passemos agora para análise do caso de ciberativismo do membro “CL”. Ele 
não está entre os fãs mais ativos do site se considerarmos a frequência de visitas e o 
número de mensagens enviadas. Por exemplo, o membro que lidera o ranking, “Ou-
trageous”, possui 15 mil postagens contra menos de mil feitas por “CL”. Entretanto, 
tornou-se conhecido dentro do fandom após editar um show de Spears e disponibili-
zá-lo com o grupo.
2 Entre 13 e 17 anos, 2% do sexo masculino e 2% do feminino; entre 35 e 44 anos, 3% masculino e 3% femi-
nino; demais faixas etárias são inferiores a 1%. 
3 Plataforma do Rebellion não possui sistema de dados demográficos. Dados apresentados são agregados de 
pessoas que seguem a página do fórum no Facebook (www.facebook.com/britneysite), com base nas infor-
mações de idade e gênero disponíveis em seus perfis de usuário. Logo a análise não é inteiramente fiel ao perfil 
dos membros cadastrados na plataforma do fórum. 
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“CL” reuniu e editou mais de mil vídeos e transformou-os em um único pro-
duto, conforme detalhes expressos pelo fandom. As imagens usadas por ele foram 
gravadas de modo amador por outros fãs, de várias partes do mundo, que assistiram 
aos shows da turnê The Circus Starring: Britney Spears, em 2009, e registraram tre-
chos das apresentações. Durante as apresentações, a cantora movimentava-se por três 
palcos. Um principal, inspirado nos picadeiros circenses, que era conectado a dois 
menores. O público ficava disposto em torno dos três palcos. Logo nenhum especta-
dor possuía a visão frontal de Britney ao longo de todo o concerto.

A forma de realização do espetáculo dificultou a montagem e edição do fã, pois 
os vídeos disponibilizados pela plateia mostravam Britney em diferentes ângulos, de 
acordo com as movimentações de cada performance e a localização do espectador na 
arena. O trabalho de edição das imagens iniciou após o término da turnê:

 
Como um bom fã com nostalgia, comecei a ver vídeos do comecinho da tour e fui 
notando que alguns estavam muito bem posicionados e com uma boa qualidade. E 
o melhor foi quando percebi que mais fãs tinham postado mais vídeos do mesmo 
show e de ângulos diferentes. Aquilo mexeu com minha parte criativa e tive que 
começar a editar ao menos uma música da tour para ver como seria uma produção 
profissional da tour. Claro que com vídeos de fãs fica difícil, mas na troca de ângu-
los já se pode notar coisas novas e você percebe que pode dar mais emoção àquilo 
com seu olhar mais cinemático, teatral, etc. A partir dessa primeira edição, algumas 
pessoas me pediram para tentar fazer com o show inteiro e fui fazendo aos poucos e 
mostrando [para os fãs], pois eu era completamente leigo quando se tratava de fazer 
a edição nos devidos programas. (CL, 2015).
 

Na época, a gravadora da cantora não se interessou em registrar a turnê para 
posteriormente transmitir as performances pela televisão, disponibilizá-las na inter-
net ou lançá-las em DVD. Significa que as imagens captadas de forma amadora te-
riam alto valor entre os fãs, e que o fã que as disponibilizasse de modo mais amplo, 
cuidado e original conseguiria enorme capital cultural, isto é, fama e prestígio, sendo 
considerado herói e, virtualmente, minicelebridade do grupo. 

Aparentemente foi o caso de “CL”. O fã disponibilizou o conteúdo de forma 
gratuita na Internet, para milhares de fãs que, assim como ele, não tinham condições 
financeiras de ir aos shows e estavam curiosos para vê-los. De março a dezembro, 
Spears levou o espetáculo para a América do Norte, Europa e Oceania, excluindo 
países, como o Brasil. Sendo assim, o custo do ingresso somado ao custo da viagem 
para um desses continentes, inviabilizou a experiência de milhares de fãs brasileiros.

Em contrapartida, a impossibilidade de assistir ao show também aumentou a 
expectativa dos fãs pelo trabalho de “CL”. Mais tarde, ele passou a confeccionar os 
DVDs no formato físico e começou a comercializá-lo na Internet. 
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Eu faço uma quantidade “x” de DVDs e vendo aqueles, alguns meses depois faço de 
novo, tudo isso porque são muitas pessoas e se eu deixasse livre para comprarem a 
hora que quisessem, não ia conseguir fazer com que todos recebessem com qualida-
de em casa. O DVD com frete incluso custava R$ 55,00. Não lembro a quantidade 
exata que vendi ou de lucro, mas vendi menos de 50, por ter dado um limite, caso 
contrário teriam sido mais de 200. Meu lucro não chegou a mil, acho que uns 500 a 
600, mas isso eu usei pra comprar mais materiais. (CL, 2015).

 
Jenkins (2015, p. 248-249) analisa que a maioria dos “prosumers” “[…] aden-

trou o campo com pouca formação técnica e sem experiência prévia, geralmente por 
ter visto os vídeos de outra pessoa numa convenção e se inspirado a tentar por conta 
própria”. Talvez, “CL” seja um caso, quando ficamos sabendo que, amparado no 
prestígio que lhe trouxe a edição e comercialização do vídeo, passou a se voltar para 
a edição de imagens. Além de trabalhos informais, ele matriculou-se em um curso de 
Artes Visuais, ofertado pelo Instituto Federal, mas abandonou, pois o currículo era 
voltado à pintura e escultura, e ele desejava estudar audiovisual. 

Na turnê seguinte realizada por Spears, em 2011, ocorreu que sua equipe con-
tratou uma empresa para realizar o processo de gravação e edição dos shows com 
equipamentos profissionais. Entretanto, o material produzido pela Epix (empresa 
contratada) sobre a turnê Femme Fatale resultou em um mau produto, conforme a 
avaliação dos fãs. Eles criticaram aspectos do conteúdo, como falta de originalidade 
na escolha da imagem na capa do DVD, substituição do áudio original do show por 
um áudio de estúdio, escolha errada de plano ou exclusão de trechos nos quais Spears 
apresenta passos de dança mais elaborados (os favoritos do público).

 Ao contrário, os fãs avaliaram o material produzido por “CL” como um bom 
produto. Aparentemente o critério foi autenticidade. Julgou-se que os profissionais 
do canal de televisão não tiveram a mesma sensibilidade durante o processo seleção e 
edição das imagens das performances. Diferente de “CL”, os responsáveis pelo produ-
to comercializado pela empresa não trabalharam em sintonia com os princípios que 
regem internamente a comunidade fandom. 

Conforme nota Jenkins (2015, p. 249), fãs-artistas que trabalham com edição 
“[…] ganham reconhecimento no fandom nacional e às vezes internacional” pelo tra-
balho elaborado. “CL” relata sua experiência em termos que corroboram a perspectiva:

 
No decorrer da edição do projeto tive ótimos feedbacks, não só de pessoas do Bra-
sil, mas também de pessoas dos Estados Unidos, Europa e outros mais. Pessoas que 
tiveram contato direto com a Britney também ficaram sabendo do projeto e apoia-
ram ele, por toda essa coisa de ser um fã fazendo para outros fãs, como foi o caso 
do Ted Kenney, produtor que participou do projeto de gravação do DVD oficial da 
turnê, mas que nunca foi gravado, pois a estrutura das câmeras não ficou pronta 
no período certo. Estas estruturas iriam servir para capturar imagens do show sem 
atrapalhar a visão de quem estava lá assistindo. (CL, 2015). 
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Outro caso de ativismo “prosumer” ocorrido no âmbito do Fórum que merece 
destaque se manifestou em ação de grupo, em termos coletivos. Ocorreu em 2013, 
período que Spears foi contratada como jurada no programa The X Factor, exibido 
pela Fox nos Estados Unidos. O programa era produzido em língua inglesa e, muitas 
vezes, com episódios que ultrapassam 90 minutos de duração, impedindo que grande 
parte dos fãs pudesse acompanhar os diálogos entre os jurados e os participantes. 

Ao perceber a dificuldade do fandom em lidar com o material, um grupo de 
membros do fórum que possuía inglês avançado se reuniu para traduzir, legendar 
e disponibilizar para download cada episódio. Um das fãs do mencionado grupo, 
“AB”, explica:

 
Eu nunca havia legendado nada, não sabia como isso era feito, então tive que pes-
quisar na internet algum programa que me ajudasse a fazer isso. Não tinha muito 
mistério a não ser conseguir traduzir, em poucas palavras, expressões americanas e 
inglesas pra um português que fizesse sentido com o estilo do programa (nada mui-
to formal, por exemplo). Quando comecei a legendar o X Factor, parei de criticar 
tanto as legendas que não são exatamente o que o áudio diz. É extremamente difícil 
que a tradução fique no tempo exato da fala! Quando o episódio era disponibilizado 
para download, quem baixasse primeiro fazia a divisão dos minutos. Fazíamos a le-
genda em português antes de ser disponibilizada alguma em inglês, o que era muito 
mais difícil. Muitas vezes era difícil entender o que era falado, o que nos levava a 
discutir mais sobre as falas e, com isto, a legenda demorava um pouco a mais para 
ser finalizada (como a nossa interação era via mensagens do fórum, nem sempre a 
resposta da outra pessoa era tão rápida). Apesar das dificuldades que tínhamos – fa-
zer legendas era algo completamente novo e não tínhamos closed caption em inglês 
para auxiliar –, conseguíamos finalizar bem rápido. Disponibilizávamos a legenda 
cerca de 48 horas após a exibição do programa. (AB, 2015).

Os primeiros episódios do programa foram legendados por apenas três mem-
bros. O “heroísmo” e “bravura” do grupo serviu de exemplo motivador para a inicia-
tiva de outros. A partir do décimo segundo, quatro novos fãs engajaram-se no projeto 
e aprenderam técnicas de legenda (sincronizar o texto em português com o áudio em 
inglês). Cada membro era responsável por legendar entre 10 e 15 minutos de vídeo.

 
Começamos a fazer pelos membros do fórum e eles que nos motivavam a continuar. 
A utilização da legenda por outras pessoas era uma consequência. No fórum, mem-
bros ficavam esperando a nossa legenda ser postada e elogiavam tanto a legenda em 
si quanto o nosso trabalho voluntário para que eles pudessem assistir ao programa. 
O reconhecimento e gratidão deles era o que me deixava feliz por estar utilizando 
meu tempo – com aula e estágio, meu pouco tempo em casa era gasto para legendar 
o X Factor – assistindo 3, 5 ou 10 vezes os mesmos segundos para encontrar a tradu-
ção que melhor se encaixasse no contexto do programa. (AB, 2015).
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Havia demanda por parte do fandom, pois o programa fora lançado em 12 de 
setembro nos Estados Unidos, mas foi transmitido no Brasil apenas no mês seguinte. 
A Sony adquiriu os direitos de exibição e disponibilizou o conteúdo traduzido para 
os seus assinantes no dia 2 de outubro. Enquanto isso, os membros do Rebellion 
conseguiram disponibilizar o material apenas dois dias após a exibição da Fox. Nesse 
sentido, o fórum como plataforma colaborativa agilizou o processo de circulação em 
relação ao meio tradicional, que era pago. Isso fez com que parte do fandom optasse 
por acompanhar o X Factor pelo fórum, em vez de assistir pela emissora de televisão.

Mantendo como referência o culto à estrela pop, abriram-se canais de valori-
zação do ativismo de fãs-heróis. Já havia o grupo dos administradores a intermediar 
hierarquicamente a relação da estrela com seu público. O esforço extraordinário de 
uns poucos abnegados revelou que também surgira no fórum, porém, um estrato de 
fãs capaz de se dedicar tanto a seu ídolo, quanto aos seus colegas de fandom. 

Classificar esse ativismo de político parece-nos evidente exagero, mas não obri-
ga a descartar a primeira categoria. Ativistas são sucedâneos da velha figura do agi-
tador, cuja característica primeira, diversamente da possuída por esse último, talvez 
seja a busca de visibilidade. Especialistas no manejo e instrumentalização da mídia, 
são estes que, ao contrário dos agitadores, tendem a sair dos bastidores e, inevitavel-
mente, se promoverem com a causa que defendem.

No fandom em geral, só por exceção se encontra algum tipo de ativismo polí-
tico: as pessoas aí se revelam particularmente acomodadas. Quando surgem, as que-
relas costumam ter um sentido dramatúrgico e estético. Queima-se um ou outro, mas 
só excepcionalmente uma fagulha atinge o ídolo. O consumo e a celebração predo-
minam (CAMPANELLA, 2012). 

Todavia, pode haver acumulação de capital subcultural, oriundo de um ativis-
mo que, ao reverenciar o ídolo, não deixa de promover seu sujeito entre os demais 
aficionados. Apesar disso, não se originar de ou ensejar disputa de poder, sacrificar-se 
pelo grupo e mostrar devoção à estrela podem significar marcas de distinção e trazer 
capital simbólico.

Ativismo involuntário em causa própria por efeito reflexo do sacrifício feito em 
nome do culto a um ídolo comum – seria disso que daria exemplo a situação por nós 
examinada no fórum Britney? Talvez o fandom não esteja livre do fenômeno –, mas 
isso outras pesquisas precisarão explorar com mais material empírico e aprofunda-
mento hermenêutico. 

Julgando de acordo com Jenkins, observaremos tão somente que as situações 
referidas neste artigo são, em geral, enquadradas na ideia de cultura participativa, 
termo que trata da produção de conteúdo empreendida por membros de uma comu-
nidade. São exemplos de criação de conteúdo que, em alguma instância, tensionam 
os modelos com que a grande mídia tenta prender os consumidores de seus produtos.
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Fica em aberto, porém, saber até que ponto eles dão aspecto mais democrático 
à cultura da sociedade conectada em rede; se, por essa via seus integrantes ultrapas-
sam a condição de consumidores; se, em se tornando produtores de parte do material 
que é lido, ouvido e assistido por esses últimos, os fãs realmente logram escapar ao fe-
tichismo da mercadoria cultural encarnado no fascínio com as estrelas e celebridades. 

 
Considerações finais

Percebendo as redes sociais como expressões da cultura participativa, Jenkins 
e seus colaboradores estão interessados em mostrar como os fãs são, de certa forma, 
consumidores mais qualificados, na medida em que se envolvem no processo de cria-
ção e circulação do conteúdo. Para eles, fenômenos como o fórum Rebellion seriam 
pontos de encontro que reúnem e organizam o fandom, potencializando a atividade 
“prosumer” no âmbito da cibercultura, gerando relações de produção e troca de con-
teúdo entre eles.

Associar linearmente a atividade “prosumer” com ativismo é, nesse contex-
to, ponto problemático, sem dúvida. Analisando o conteúdo do fórum Rebellion, 
observamos que a maioria dos 16 mil membros cadastrados nunca trocou alguma 
mensagem com outro membro. A maioria prefere apenas visualizar os tópicos e as 
mensagens publicadas por outros fãs. Das mensagens por nós analisadas, notamos 
que a maioria se refere a algum comentário curto, como “gostei” ou “não gostei”, 
não apresentando notória contribuição à discussão do tópico.

Assim sendo, ocorre sem surpresa que o fandom seja, em geral, passivo e, quan-
do enseja algum ativismo, este, por isso mesmo, tenda a reproduzir em sua própria es-
fera o modelo liderança-comandado que existe entre os fãs e seus ídolos. Quer-se, no 
máximo, ganhar notoriedade, eventualmente acumular um “capital heróico” perante 
os integrantes do fórum. Ao que tudo indica, os sujeitos desse tipo de protagonismo 
não desejam ir muito além da postura do fã dedicado. 

Em suma, eles querem ser apenas um estágio de transmissão a mais da influên-
cia ou poder que os ídolos exercem sobre seus admiradores – embora não devamos 
pensar nisso de maneira fatalista. A possibilidade de um fã ativo tornar-se empreen-
dedor no mercado cultural ou fazer carreira profissional explorando sua paixão, por 
mais remota que seja, tem sempre que ser admitida. O fenômeno conserva uma am-
bivalência fundamental: o discernimento não desaparece por inteiro ao nos entregar-
mos ao grupo em meio a uma sociedade competitiva – “[…] mantém-se vivo dentro 
do indivíduo e segue sobrevivendo até mesmo no próprio momento de aceitação [da 
coisa]” (ADORNO, 2009, p. 322). 

No entanto, também convém ter clareza que os usuários de redes sociais, como 
o Facebook, não determinam as decisões tidas como importantes para as empresas, 
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ou seja, as tomadas-chave de negócio. Embora comunidades menores de fãs não fun-
cionem na lógica de uma empresa, algo similar pode acontecer com elas, uma vez que 
as decisões tomadas nessas comunidades não raramente restringem a participação e 
vão contra a vontade do fandom. Exemplo disso é que muitos membros dos antigos 
fóruns Heaven e Zone foram contra a junção de ambos, que resultou no Rebellion. 
Entretanto, esta era vontade dos proprietários de ambos os sites, a fim de aumentar 
a popularidade do fórum.

Quando comunicados da união, muitos membros se colocaram a favor, pois 
ficaram animados com a estratégia de unir duas comunidades de fãs; porém, outros 
condenaram o projeto. Mesmo com a reprovação de um número considerável de pes-
soas, os administradores dos sites seguiram adiante e lançaram o novo fórum em 
2012.

Um dos fãs, “OS”, ao tomar conhecimento desabafou, antes de sair do fórum: 

[...] E sim, eu estava errado. Estava errado porque a Zone nem o Heaven nunca dei-
xaram de existir. E seria muito melhor e mais fácil para todos que nunca tivessem 
deixado de existir de fato (ciberespacialmente falando). O fim dos grupos na união 
em um só fórum, diferentemente do que eu concluíra, não foi um novo começo. [...] 
No fórum nunca houve ética, nunca houve moral, nunca houve paz entre os mem-
bros. Porque nunca houve UM só fórum. Nunca houve um conjunto de membros. 
Há membros. Há fóruns. Colocar tudo junto deu, dá e dará nisso. [...] Isso aqui é 
uma farsa e, depois de tudo que eu li aqui, desisti de vivê-la. SIM, meus queridos, eu 
admito que errei quando escrevi o artigo na época da fusão dos fóruns. Não há nada 
de errado em errar. Errar nos faz aprender. E eu espero veementemente que o ERRO 
que está este fórum o transforme em um acerto, e que o Rebellion exista por si só, 
e acabe de vez com a Zone e com o Heaven. O que será uma utopia, se depender de 
vocês. (OS, 2012)4.

Significa que há conflitos entre equipe administrativa e usuários: as deman-
das desses últimos nem sempre são atendidas e podem, por isso, gerar dissidências. 
A equipe é composta por pelo menos dez integrantes, entre administradores (cargo 
máximo a ser ocupado) e moderadores, sendo tal relação hierárquica suscetível a 
conflitos internos e externos, ao contemplar pessoas com diferentes visões e modos 
de ação. Os conflitos internos podem se dar internamente, por exemplo, quando os 
membros da própria equipe são incapazes de chegar a um acordo diante de determi-
nada situação. São externos quando os administradores e moderadores se relacionam 
de modo diferente não apenas entre si, mas com os demais fãs. Observamos que 
alguns fãs reclamam que receberam tratamentos diferentes (penas mais ou menos 
brandas) ao desrespeitar uma mesma regra. Por exemplo, o manual de convivência 
do fórum diz que aquele que fizer uso de palavra ofensiva contra Spears ou a outro 

4 SILVA, Othon. Disponível em: <http://www.britneyspears.com.br/forum/topic/9857-artigo-a-farsa-re-
bellion/>. Acesso em: 9 set. 2017. 
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membro deve receber punição. Após tomar três punições, o membro responsável pelo 
ataque pode ser banido do fórum. A ação de julgar exige interpretação, por isso é 
um processo subjetivo, podendo gerar sentimentos de injustiça, desafetos etc. nos fãs, 
conforme muitos participantes do fórum.

Em função disso, alguns críticos manifestam objeções às análises de Jenkins e 
seus colaboradores. Afirmam que eles apresentam uma compreensão culturalista da 
participação e ignoram os limites de noções como “[…] democracia participativa, 
um termo que tem dimensões políticas, políticas econômicas e culturais” (FUCHS, 
2013, p. 55-56).

Jenkins e os demais que enveredam por essa linha, de modo geral, carecem de 
abordagem crítica e excluem questões como reprodução de hierarquias, efeitos re-
versos, divisão de benefícios e prestígio, para não falar de tópicos mais amplos e que 
não aludimos, como prestação de serviço não remunerado e diferenciação de classes. 
Falta-lhes examinar as contradições do ativismo “prosumer”, oriundas das divisões 
e conflitos que nascem, para além da cultura participativa, ao provirem do modo de 
ser humano no âmbito de relações nas quais só se avassalando a outras, supostamente 
maiores e mais poderosas do que elas, as pessoas sentem que são alguém. 
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