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RESUMO: Nesta pesquisa, a questão norteadora é como fãs da banda “O Rappa” se apropriam 

das mensagens contidas em suas letras e fazem uso delas, no Facebook. O objetivo geral é 

compreender como as mensagens, presentes nessas letras, podem interferir nas interações 

sociais dos fãs da banda, no ciberespaço. Os objetivos específicos são: (1) revisar bibliografia 

sobre rock e rock nacional; (2) compreender a cultura de fãs, no ambiente das redes sociais, (3) 

observar, a partir de netnografia, apropriações d’O Rappa, em um grupo do Facebook dedicado 

à banda e (4) entender como a cultura de fãs atua na formação de laços sociais. A abordagem 

sobre rock e rock nacional tem como principais autores Chacon (1989), Saldanha (2005) e 

Coelho (2014). Para tratar do universo cibernético, Recuero (2009), Lemos e Lévy (2010), 

Martino (2015) norteiam o referencial e, ainda, Jenkins (2009), contribuindo com conceitos 

sobre convergência e cultura participativa. A metodologia é a netnografia, concepção 

trabalhada por Amaral, Cardoso e Recuero (2015). Foram analisados 13 posts de um fandom 

d’O Rappa no Facebook. Complementam os métodos e técnicas uma entrevista, 

semiestruturada, com administradora do grupo e pesquisa com 470 fãs, por meio de formulário 

online. A partir destes três procedimentos, se percebem apropriações das letras d’O Rappa no 

cotidiano online.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: O Rappa, fandom, cultura participativa, redes sociais digitais, 

netnografia 

 

Abstract:  In this research, the main question is how fans of the O Rappa band appropriate the 

messages contained in their letters and make use of them on Facebook? The overall goal is to 

understand how messages present in these letters can interfere with social interactions of fans 

of the band in cyberspace. The specific objectives are: (1) review literature on rock and country 

rock; (2) understand the fan culture in the social networking environment, (3) observe from 

netnography, appropriations of The Rappa in a Facebook group dedicated to the band and (4) 

understand how to the fan’s culture act in social bond. The approach to rock and country rock's 

main authors Chacon (1989), Saldanha (2005) and Rabbit (2014). To address the cyber 

universe, Recuero (2009), Lemos and Lévy (2010), Martin (2015) guide the framework, yet 

Jenkins (2009) contributing concepts of convergence and participatory culture. The 

methodology is netnography, design crafted by Amaral, Cardoso and Recuero (2015). Thirteen 

posts a fandom of The Rappa on Facebook were analyzed. Complement the methods and 

techniques A semi-structured interview with the group's manager and research with 470 fans 

through online form. From these three procedures are perceived appropriation of letters of O 

Rappa in online everyday. 

 

Key words: O Rappa, fandom, participatory culture, digital social network, netnography. 
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INTRODUÇÃO 

  

Desde o século passado é possível perceber os impactos que a arte tem sobre a vida e 

o cotidiano. E a música está inserida neste contexto. Sendo assim, sabe-se da influência que os 

diferentes gêneros musicais têm sobre as pessoas, seja na sua forma de agir, pensar, consumir 

e, até mesmo, causar sentimentos revolucionários. No rock, os jovens, em suas épocas, são os 

responsáveis pela efervescência desses movimentos musicais, que ficaram marcados. Como 

gêneros alternativos, não foram vistos com bons olhos pela sociedade tradicional. Porém, em 

determinados momentos da história, estas linhas musicais eram as vozes e as mensagens da 

juventude.  

E hoje em dia, com o acesso à internet e à conexão móvel, a utilização de redes sociais, 

para trocas informativas, é comum, rápida e livre. Então, partimos para a questão norteadora 

desta pesquisa: como os fãs da banda “O Rappa” se apropriam das mensagens contidas em suas 

letras e fazem uso delas no seu cotidiano no Facebook? O objetivo geral: compreender como 

as mensagens e valores, presentes nestas letras, podem interferir nas interações sociais dos fãs 

da banda, no ciberespaço. Os objetivos específicos se prendem em: (1) revisar bibliografia sobre 

rock e rock nacional; (2) compreender a cultura de fãs, no ambiente das redes sociais, (3) 

observar, a partir de netnografia, apropriações d’O Rappa em um grupo do Facebook dedicado 

à banda e (4) entender como a cultura de fãs atua na formação de laços sociais. 

A proposta desta pesquisa é justificada pela preferência do pesquisador, no âmbito 

cultural, pelo rock. O objeto empírico é um grupo de fãs da banda O Rappa no Facebook. E, 

neste viés, o álbum Lado B Lado A, lançado em 1999, é um dos focos da pesquisa, para observar 

a presença de apropriações por parte dos fãs. Sendo assim, este estudo aponta para questões 

musicais e sociais. O conteúdo musical produzido pela banda trata da realidade de quem vive e 

mora na periferia do Rio de Janeiro. Enfatiza, em suas músicas, as dificuldades vividas por estas 

pessoas, sejam jovens, adultos, crianças ou idosos, levando ao público em geral realidades que, 

muitas vezes, não são contadas pela mídia convencional, na qual temas como miséria, fome, 

criminalidade, drogas e corrupção (em suas inúmeras vertentes, não só praticadas por políticos) 

não são tratados e nem vistos como deveria ocorrer.  

O Rappa recorta estes temas, em suas letras, chegando até públicos diversificados, 

além das comunidades do Rio de Janeiro, por exemplo, que é de onde a banda direciona suas 

mensagens - uma cidade com extrema violência1, desde arrastões nas praias de Ipanema ao 

                                                 
1 “Até o advento contemporâneo das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), em 2008, o quadro era de 

fim dos tempos” (COELHO, 2014, p. 17). 
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tráfico de drogas, que é fato recorrente em diversas cidades do país. Em cima destas questões 

sociais e econômicas negativas, “O Rappa” leva, além de tudo, mensagens de positividade, 

incentivo à superação dessas dificuldades e de que, juntos e pelo caminho honrado da vida, é 

possível não ser engolido pela criminalidade e violência, que é o que ocorre em quase todas as 

áreas de periferia do Brasil e os grandes atingidos são crianças e adolescentes. Portanto, este 

projeto é importante para compreender como as mensagens da banda “O Rappa” podem 

interferir nas interações sociais de fãs do conjunto musical, no ciberespaço.  

A metodologia aplicada, nesta pesquisa, é a netnografia, com natureza quali-

quantitativa, considerando a subjetividade e a diversidade dispostas nas interações entre o 

objeto de estudo e os nativos e imigrantes digitais. Nesta variação etnográfica, a coleta de dados 

das amostras tem um caráter intencional, que explora as dinâmicas existentes no ambiente 

cibernético, para, a partir deste material, observar e analisar as interações e identificar as 

apropriações. Nesta pesquisa, a partir do processo metodológico escolhido, foram realizadas 

três etapas de pesquisa. A primeira é a análise de amostras recolhidas do grupo de fãs d’O 

Rappa, no Facebook - 13 postagens emitidas pelos membros e administradores do fandom entre 

novembro de 2015, até junho de 2016. A segunda parte da pesquisa é uma entrevista, 

semiestruturada, com a moderadora do grupo, Monika Souza, realizada via Facebook, em 

função da impossibilidade de contato pessoal. E a terceira etapa é a pesquisa com 470 fãs, a 

partir de formulário aplicado no espaço virtual do fandom da banda. Esses três métodos e 

técnicas ajudaram a identificar apropriações de elementos associados ao “O Rappa”, como a 

ideia de positividade e mensagens de letras de músicas do terceiro álbum Lado B Lado A.  

O presente trabalho está organizado em quatro capítulos. O primeiro contempla 

conceitos e ideias acerca do rock e rock nacional. Dentro deste último, um apanhado histórico 

e aprofundado sobre a banda O Rappa, em especial do álbum Lado B Lado A. O segundo 

conceitua redes sociais e comunidades virtuais, que envolvem redes sociais digitais, como o 

Facebook. O terceiro capítulo explora aspectos ligados à cultura participativa e cultura da 

convergência, assim como ideias acerca da trajetória da cultura de fãs, em suas comunidades. 

E o último capítulo, trata das questões metodológicas e traz as análises. 
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1 – Rock 
 

Para se falar de rock, é preciso, primeiro, esclarecer um ponto de vista crucial para o 

entendimento desta pesquisa científica. A forte expressão que o rock representa ultrapassa a 

combinação de acordes musicais. É a voz do jovem que quer ‘reclamar’ do que está errado ou, 

simplesmente, um desabafo que vem da própria alma, desde desejos e ilusões, até sofrimento e 

liberdade.  

 

O que o rock busca é esse imprevisto, esse grito, essa lágrima. Fazendo o jovem 

refletir sobre seus valores (a família, o sexo, a droga, o amor, o irreal) ele contribui 

para a formação de um homem mais livre, mais conhecedor de si próprio e, portanto, 

mais consistente ao encarar as questões políticas, que atingem a sociedade como um 

todo (CHACON, 1989, p. 23). 

 

Com referência à expressão corporal, na musicalidade disposta no gênero rock’n’roll, 

segundo observa Chacon (1989, p. 5), “se não houver reação corpórea ‘quente’, não há rock”. 

Por esta ótica, é possível esclarecer, comparativamente, o conceito de o que é rock, no que se 

refere à ação corporal do gênero. O autor enfatiza: 

 

Ao contrário da música erudita, que exige silêncio e o bom comportamento da plateia, 

(imagine o papel ridículo de alguém que se levantasse em pleno Teatro Municipal 

para alcançar o tom de uma cantora de ópera ou gesticulasse como o maestro), o rock 

pressupõe a troca, ou melhor, a integração do conjunto ou do vocalista com o público, 

procurando estimulá-lo a sair de sua convencional passividade perante os fatos” 

(CHACON, 1989, p. 5). 

 

Se olharmos para os fatos e acontecimentos musicais do século XX, a partir de 

personalidades conhecidas mundialmente, facilmente, representantes do gênero rock compõem 

essa história, por suas extravagâncias e loucuras, refletidas nas ruas ou no palco de shows – 

“não pode haver regras, cenas determinadas, linhas do salão a cobrir, músculos tensos a esperar 

o próximo movimento” (CHACON, 1989, p. 5) - e que também traz o grito de liberdade e 

mudança, onde “uma nota distorcida de guitarra parece atingir não só o ouvido e o cérebro, mas 

cada uma das células do corpo humano, fazendo do rock um dos ritmos musicais mais agitados 

que se conhece nas sociedades modernas” (CHACON, 1989, p. 6). Quem nunca ouviu falar de 

Elvis Presley e Jimi Hendrix? Ou Beatles, John Lennon? Talvez, não. Mas, de alguma forma, 

já reagiu ao sentimento trazido por algum outro artista ou canção, que faz com que o corpo 
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reaja, diretamente, ao ritmo da música, de maneira natural e sincera, sem a preocupação de fazer 

movimentos pré-determinados, ou de um local e tempo certo para a reação corpórea. Para 

Chacon (1989), “o rock precisa de liberdade física, o que ficou claro de Elvis a Fred Mercury, 

assim como das pinturas multicoloridas dos hippies, dos anos 60, às cores agressivas do punk, 

dos 70” (CHACON, 1989, p.5). 

Com essa energia do rock, apresentada anteriormente, direciona-se então para uma 

definição do próprio gênero musical. O rock é um estilo de música em que se destacam guitarras 

agressivas e uma voz ‘gritada’, que buscou referência na cultura musical negra. “Como é mais 

do que sabido, o rock foi buscar esse elemento físico, esse movimento libertador do corpo, nas 

tradições negras do rhythm & blues, tão fortemente arraigadas nos EUA” (CHACON, 1989, p. 

6). 

 

[...] a verdade é que o Rock se embriagou mesmo foi de música negra. A pop e a 

country music forneceram elementos que impediram que o Rock se transformasse 

apenas na ‘versão branca do rhythm and blues’ e criasse assim sua própria proposta. 

É nesse contexto que Alan Freed, um disc-jóquei de Cleveland, Ohio, percebeu que a 

música negra era um filão mercadológico consumível pelo branco, desde que se 

trocasse o nome de rhythm and blues, demasiadamente negro, por algo mais branco: 

surgia assim o rock and roll (união de duas gírias que corretamente traduzidas fariam 

vovó chorar) (CHACON, 1989, p. 10). 
 

Depois de sua origem nos Estados Unidos, muitos países passaram a revelar cantores 

e grupos que, também, faziam rock, à sua maneira, e sugerindo subdivisões desse gênero que 

surgiu inspirado no blues.  

Tanto no “rock’n’roll” quanto no “punk”, os jovens, em suas épocas, são os 

responsáveis pela efervescência destes movimentos musicais, que marcaram época. Como são 

gêneros agressivos e selvagens (barulhentos), talvez não fossem vistos com bons olhos, por 

uma grande parte da sociedade. Chacon (1989, p. 31) observa este olhar negativo: “o que é 

incompreensível é o olhar superior que a comunidade acadêmica dirige a um meio cultural de 

tão significativo alcance”. A relevância histórica das ações juvenis está, também, presente na 

cultura rock e não devem ser ignoradas, pois representam importantes mudanças sociais do 

passado, presente e futuro: 

 

Quem rejeita o rock (não como prazer, mas como possível fonte de estudo) não 

compreendeu Woodstock, Maria Antônia, UNE, as primeiras conquistas da ‘abertura’, 

os movimentos pela paz, as drogas, a crise da família, a escola, 68 e sei lá mais o que. 

Sem ter medo de exagerar, não compreendeu muita coisa dos últimos 40 anos e do 

que está por vir (CHACON, 1989, p. 31). 
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O autor afirma que, nos últimos 40 anos, estas linhas musicais eram as vozes e 

mensagens da juventude. “Quebre seu dogmatismo para com o rock e você ouvirá melhor o que 

os novos jovens acham do mundo” (CHACON, 1989, p. 4). 

A música, mais especificamente o rock e seus segmentos, ultrapassa a barreira sonora 

e permeia a vida das pessoas, em seus mais diversos dispositivos sociais.  

 

O rock é muito mais do que um tipo de música: ele se tornou uma maneira de ser, uma 

ótica da realidade, uma forma de comportamento. O rock é e se define pelo seu 

público, que, por ser uniforme, por variar individual e coletivamente, exige do rock a 

mesma polimorfia, para que se adapte, no tempo e no espaço, em função do processo 

de fusão (ou choque) com a cultura local e com as mudanças que os anos provocam, 

de geração a geração. Mais polimorfo, ainda, porque seu mercado básico, o jovem, é 

dominado pelo sentimento da busca que dificulta o alcance ao porto da definição (e 

da estagnação...) (CHACON, 1989, p. 7). 

 

Algumas características da juventude, como lutar e reivindicar por seus ideais ou 

aquilo que acreditam, também são combustível para um movimento musical, variação do rock, 

em sua versão mais simples, chamado ‘punk’, que, a partir da ideia de Home (2004), “aparece 

como uma evolução direta (do rock) dos anos 1960 e comporta uma linguagem apropriada por 

pessoas envolvidas em espaços e laços de socialização, constituídos no ambiente das ruas, como 

uma ‘expressão simultânea de frustração e desejo de mudança’” (HOME, 2004, p. 130). 

A crítica ao sistema capitalista, marcado pela desigualdade de classes e pela tensão 

entre opressor e oprimido (empregador x trabalhador), e à monarquia, no caso do Reino Unido, 

são características salientes no movimento punk. Esse gênero, que emergiu como uma variação 

do rock teve seu início, a partir do que diz Bastos (2005), durante os anos 1960 no hemisfério 

norte: 

 

As influências fundamentais e primordiais que possibilitaram o surgimento do punk 

foram fundidas, pela primeira vez, em 1965, nos Estados Unidos, se foi lá que o 

movimento teve seu batismo, e se o punk sempre surgiu e surge primeiramente com 

as bandas e com o visual (elementos culturais) para depois surgirem outros elementos 

culturais, políticos e ideológicos, como o fanzine e o antimilitarismo, por exemplo, 

podemos dizer que o punk surgiu nos Estados Unidos com o Velvet Underground, 

The Stooges e similares bandas que expressavam, de certa maneira, o underground 

possível para a época, e não em 1976 na Inglaterra e por intermédio de Malcon 

MacLaren e com a comercial banda Sex Pistols (BASTOS, 2005, P 302). 

 

 

O punk tem sua essência mais forte em suas características sociais, os jovens lutavam 

contra os privilégios direcionados a classes específicas da sociedade:  

 

O movimento tomou outro rumo, mais conscientizado e verdadeiramente ligado a uma 

faixa da juventude, que continuou e continua rebelando-se contra a hipocrisia, a 
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complacência, o conformismo, o tédio e contra o mundo baseado na pompa e no 

privilégio, no qual o jovem tem poucas chances de manifestar-se e o jovem das classes 

mais baixas menos chance ainda (BUSHELL apud BIVAR, 2001. P. 84-85). 

 

Diante deste cenário de reivindicação, por parte do jovem, no movimento punk, em 

termos políticos e sociais, também se ressalta o ‘do it yourself’ (traduzindo para o português 

significa ‘faça você mesmo’), que passa a ser uma das grandes marcas do estilo, que dispensa 

virtuosos solos de guitarras ou harmonias e melodias trabalhosas, que caracterizavam o rock 

progressivo. O autor Saldanha (2005) busca a observação de Legs Mcneil, evidenciando que, 

naquele momento de transformações e adaptações musicais, o público roqueiro e jovem estava 

cansado das grandes performances de determinadas bandas: “todos estavam cheios com o que 

estava acontecendo com o rock, que era o Deep Purple. Esses imensos shows, em que faziam 

solos de órgão por vinte minutos ou solos de guitarra por vinte minutos” (MCNEIL apud 

SALDANHA,1995). 

Esta característica sonora, assinalada por Mcneil (1995), possibilitou o surgimento de 

inúmeras bandas de punk, já que a proposta de composição musical se abriu para novas 

possibilidades. “O som é muito simples, e muito rápido” (CAIAFA, 1989, p. 9). Sem muita 

exigência técnica, o jovem que talvez achasse impossível ter uma banda de rock, através do 

punk, pode acreditar que aqueles três ou quatro acordes poderiam ser suficientes para apresentar 

canções, justamente com a linguagem e anseios dos jovens naquele determinado momento do 

universo musical. A autora destaca mais características sonoras atribuídas ao gênero punk rock: 

 

Basicamente percussivo, com vocal violento. Contra a complicação do “rock 

progressivo” que se fazia na época, o punk rock é o uso imediato do instrumento. 

Produzir intensidade e lançar um desafio – essa a contundência do punk – e fazer isso 

com o mínimo. O punk surgiu, então, num momento em que a extrema complexidade 

de elaboração e execução fazia do rock uma obra de muitos anos de trabalho (as etapas 

de progresso e maturação) e muito dinheiro para comprar os mais sofisticados 

equipamentos. E, enquanto as estrelas do rock privavam com os reis (é quando o rock 

perde toda sua força de contestação, sua estranheza), Jonnhy Rotten [da banda punk 

rocker Sex Pistols] aparece com os dentes estragados (e seu vulto frágil) (CAIAFA, 

1989, P.9). 

 

Tal movimento, originalmente surgido nos Estados Unidos na década de 1960, seguiu 

na contramão do que acontecia na época, pois não se prendia às ideologias políticas e culturais 

existentes até então. Por isso, “o punk podia falar com uma verdade inédita sobre o amor 

adolescente, sobre o desemprego, sobre os problemas sociais e sobre a estupidez das regras 

estabelecidas, sem repetir clichês dos discursos políticos” (ORTELLADO, 2006). Portanto, 
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“sem ter como parâmetro positivo o amor livre, a sociedade alternativa, a revolução ou o 

socialismo” (IDEM). 

Surgido, inicialmente na cultura musical estadunidense, o punk se espalhou para outros 

países, chegando ao Brasil, no início da década de 1980, mostrando força nessa vertente musical 

na cidade de São Paulo. “Com uma origem parecida com a dos punks ingleses – operários, 

urbanos e pobres –, os punks paulistas se organizaram, ganhando a mídia, num festival realizado 

em 1982, chamado de ‘O começo do Fim do Mundo’” (SALDANHA, 2005, p. 20).  

Esses conceitos e ponderações acerca do gênero rock, consequentemente do punk, há 

pouco apresentados, são importantes para melhor compreensão e acompanhamento desta 

pesquisa. No subcapítulo a seguir, um olhar, contextualizando o cenário brasileiro de rock, que 

também é essencial para melhor entendimento do caminho do rock no país. 

 

1.1 – Rock nacional 

 

A aparição do rock no Brasil se deu a partir do final dos anos 1950, alguns anos após 

o surgimento da televisão, no início da mesma década. Conforme Saldanha (2015), “aconteceu 

na área da música pop o crescimento do rock, numa forma aqui denominada iê-iê-iê, o que 

originaria o fenômeno Jovem Guarda”. (SALDANHA citando MELLO 1998). 

 

Popularizado, a partir do final da década de 1950, pelos pioneiros Sérgio Murilo, Tony 

e Celly Campelo, entre outros, o prestígio do iê-iê-iê atingiu o auge no triênio 1965/67. 

Esses anos corresponderiam à duração de um programa de televisão – comandado 

pelo cantor Roberto Carlos, coadjuvado pelo parceiro Erasmo Carlos e a cantora 

Wanderléa – que daria nome ao movimento e seria o seu principal divulgador. 

Sustentada pelo entusiasmo de milhares de admiradores, adolescentes na maioria, que 

fizeram de Roberto Carlos o seu ídolo, a Jovem Guarda consagrou um numeroso 

grupo de artistas, cujas carreiras não resistiram ao declínio do iê-iê-iê (SALDANHA, 

2005, p. 15 citando -MELLO, Zuza Homem de. SEVERIANO, Jairo. A canção no 

tempo – 85 anos de músicas brasileiras – Vol. 2: 1958 –1985. São Paulo: Ed. 34, 1998. 

p.17). 

 

Na Jovem Guarda, segundo o autor Saldanha (2005), os artistas do movimento eram 

vistos como rebeldes, românticos e extravagantes, assim como nos Estados Unidos, salientando 

o amor e a diversão, mas uma década atrasados, em relação ao que acontecia no exterior. 

No rock da Jovem Guarda, denominado “iê-iê-iê”, a característica sonora se 

diferenciava da tradicionalmente apresentada na cultura estadunidense, pois “trazia a guitarra 

elétrica, mas com pouca distorção e muitas vezes encoberta pelo teclado” (SALDANHA, 2005, 

p. 16). Claramente, se observa que a característica instrumental marcante do rock, representada 
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pela forte presença da guitarra, é ofuscada na estrutura sonora do movimento que Roberto 

Carlos protagonizava.  

“A partir de 67, Elis Regina (que também comandava um programa, O fino da Bossa2, 

que viria ser cancelado nesse ano) declarou guerra ao iê-iê-iê, em nome de uma suposta proteção 

dos valores nacionais” (SALDANHA, 2005, p. 16). A cantora ganhou simpatizantes na luta 

contra o iê-iê-iê e, também, convocou representativas personalidades de outros movimentos 

culturais musicais, que emergiam no país no final da década de 1960. “Vários nomes de peso 

aderiram a essa campanha, como Geraldo Vandré e Edu Lobo. No meio desse turbilhão, alguns 

dos fundadores do ainda nascente movimento tropicalista, como Gilberto Gil, foram intimados 

a tomar partido” (SALDANHA, 2005, p. 16). O motivo da luta de Elis e outros artistas da época, 

se baseava no bloqueio da cultura estrangeira de rock, que invadia o Brasil. “Todo esse clima 

de animosidade acabou culminando, no dia 17 de julho de 1967, no episódio conhecido como 

‘passeata contra as guitarras’, quando vários artistas marcharam contra a invasão da música 

estrangeira no país” (SALDANHA, 2005, p. 16).  

Com esse quadro, o que decide mesmo o destino da primeira fase do rock nacional é 

“a saída de Roberto Carlos do programa Jovem Guarda, em janeiro de 68. Sem a presença do 

já, então, intitulado ‘rei da juventude’, o programa minguou e não resistiu muitos meses. Este 

período coincide com o ápice do tropicalismo” (SALDANHA, 2005, p. 16). 

Desde o declínio do iê-iê-iê, muitos movimentos musicais relevantes surgiram no 

mundo e no Brasil não era diferente. Então, segundo Chacon (1989), é “o Tropicalismo e não a 

Jovem Guarda, que antropofagicamente conduz o Rock no Brasil até a entrada da década de 

70” (CHACON, 1989, p. 15). Gilberto Gil, Caetano Veloso e Gal Costa compunham o trio 

Tropicália. “Apesar de um discurso que soava ufanista, ao primeiro contato, a Tropicália tinha 

como proposta uma música brasileira mais universal, não condenando, então, o uso de guitarras 

elétricas ou mesmo de influências estrangeiras”. (CHACON, 1989, p. 16). E nessa cultura 

tropicalista, surgem “Os Mutantes”, que alcançaram repercussão internacional, tornando-se o 

grupo de rock mais representativo do Brasil: 

 

Formada por Arnaldo Baptista, Rita Lee e Sérgio Dias, Os Mutantes (ou simplesmente 

Mutantes, como foi chamada a banda após o segundo disco) lançou o seu primeiro 

álbum em 1968. Destacou-se do rock que vinha sendo feito até então, por suas letras 

irreverentes, porém mais maduras, e pela sintonia que tinha com o que era feito no 

resto do mundo. Não seria exagero dizer que foram Os Mutantes que “acertaram” o 

cronograma do rock nacional com o que era feito no resto do mundo, trazendo a 

psicodelia, o experimentalismo e até mesmo o rock progressivo (em sua fase pós-

1974). A banda paulista não se desligava de suas raízes brasileiras, mantendo assim 

                                                 
2 O programa foi apresentado entre 1965 e 1968 na TV Record. 
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seu vínculo com os tropicalistas. Além disso, a banda revolucionou as técnicas de 

gravação, utilizando-se desde métodos artesanais, como o uso de objetos do dia a dia 

no lugar de instrumentos, até avançados recursos de estúdio, como a multiplicação de 

vozes. A banda acabou em 1976, mas o último disco de sua melhor fase – com sua 

formação inicial – foi lançado em 1972 (SALDANHA, 2005, p. 16 e 17). 

 

Depois do Tropicalismo, aparecem novos grupos de rock no Brasil. Essa fase do rock 

brasileiro deixou marcas sonoras representativas e revelou artistas importantes para a cultura 

nacional. Para Chacon (1989), “o fracasso da guerrilha levou a sociedade civil a conquistar 

direitos de uma maneira menos radical. Por essa brecha, entraram Os Mutantes, Raul Seixas e 

os Secos e Molhados” (CHACON, 1989, p. 17). Com a saída de Rita Lee dos Mutantes, em 

1972, um novo mercado se abriu e ela e o grupo Tutti Frutti foram carros chefes, neste período, 

que se iniciava, no âmbito musical no Brasil. “Ocupando o espaço deixado em aberto pelos 

Secos e Molhados, Rita Lee estouraria a partir de 1977, já na companhia de Roberto Carvalho, 

no LP Refestança, de parceria com Gilberto Gil” (CHACON, ano, p. 17 e 18). 

Portanto, após o tropicalismo, alguns artistas foram representativos para a cultura 

musical brasileira e, também, internacional, como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Gal Costa, 

Os Mutantes e Raul Seixas. Posteriormente, em carreira isolada dos Mutantes, Rita Lee se 

assegurava no mercado. Posteriormente, a década de 1980 marca a volta do rock and roll às 

paradas de sucesso. Gravadoras importantes decidiram abrir espaço para o ritmo, em sua nova 

roupagem, batizado pelo jornalista Arthur Dapieve, do jornal O Globo, como BRock. 

 

A partir de 1982, deslancha, finalmente, o rock nacional, também chamado de BRock, 

com dezenas de jovens e suas bandas, invadindo as paradas de sucesso para o resto da 

década. Pela ordem cronológica aproximada da entrada em cena, os grupos de maior 

sucesso, até 1985, são a Blitz, Barão Vermelho, Kid Abelha & Os Abóboras 

selvagens, Paralamas do Sucesso, Titãs, Ultraje a Rigor, RPM, Legião Urbana, além 

do pessoal que preferiu carreiras individuais como Lulu Santos, Lobão, Ritchie, Léo 

Jaime, Eduardo Dusek e, mais adiante, Cazuza (MELLO apud SALDANHA, 1998, 

p. 188 – 189). 
 

É importante ressaltar, segundo Saldanha, a disponibilidade informativa que estava ao 

alcance de alguns grupos específicos de jovens brasilienses e gaúchos, interessados no 

movimento rock da década de 1980. “Formada por jovens com um nível cultural bom, ‘A 

Turma’, como ficou conhecida a cena brasiliense, foi vanguarda no rock feito na década de 80” 

(SALDANHA, 2005, p. 19). Conforme o autor, com acesso privilegiado a informações e 

pessoas importantes, estes jovens, que também apresentavam domínio de língua estrangeira, 

“tiveram acesso ao que acontecia nos Estados Unidos e Grã-Bretanha, sendo influenciados 

pelas tendências do pós-punk, enquanto mesmo o punk ainda era novidade por aqui. Desse 



10 

 

grupo saíram bandas como Legião Urbana, Capital Inicial e a Plebe Rude” (SALDANHA, 

2005, p. 19).  

Em meio a este movimento cultural musical, que ocorria na década de 1980, as bandas 

de punk paulistas, também, buscaram referência no primeiro mundo, o que trouxe 

aprimoramento do que se entendia por punk, no Brasil, além da forte ligação com o alternativo, 

tornando a cena punk paulista, que era pequena, em um movimento com forte representação e 

que fazia justiça ao que era entendido como punk, naquele momento da história do rock. 

Saldanha (2005) aponta que o punk “se destaca pela intensa produção independente e pelo 

constante intercâmbio com cenas europeias e americanas, que levou bandas virtualmente 

desconhecidas no país, como o Cólera, a excursionarem pelo exterior” (SALDANHA, 2005, p. 

20). Foi um período curto na cena punk paulistana, mas produtivo, pois desse movimento 

“saíram bandas como Olho Seco, Os Inocentes, Garotos Podres e Ratos de Porão. Apesar de a 

cena ter se enfraquecido, antes do final da década, algumas destas bandas continuam na ativa 

com um relativo sucesso” (SALDANHA, 2005, p. 20). 

A década de 1980 foi marcada por inúmeros acontecimentos musicais no rock’n’roll. 

Além da cena punk protagonizada pelos paulistas, posteriormente expandida para outras regiões 

do país, e o surgimento de diversos grupos de rock, “temos a chegada dos grandes festivais de 

rock, como o Rock in Rio (1985) e a internacionalização do Hollywood Rock (1988-1994)” 

(SALDANHA, 2005, p. 20). Esses festivais representam o divisor de águas no cenário do rock 

no Brasil, seja em termos técnicos, como de aproximação dos fãs de seus grandes ídolos 

internacionais, que, até então, não se cogitava. “Estes festivais foram importantes não só por 

colocarem o público em contato com seus ídolos estrangeiros, mas, também, para modernizar 

as técnicas de produção do espetáculo, tanto na parte sonora quanto na parte visual (luz e 

cenografia)” (SALDANHA, 2005, p. 20). Contudo, o rock que se produzia no Brasil, enfim, 

ganha espaço na programação da segunda edição do Rock in Rio, em 1991, marcando o final 

da década de 1980: 

 

O evento serviu para mostrar a importância do cenário musical brasileiro para o 

mundo e para o próprio país. Essa importância fica clara com a consolidação da 

popularidade da banda mineira Sepultura. Cantando Thrash Metal em inglês, a banda 

já era reconhecida pela imprensa mundial do gênero como um dos maiores grupos 

musicais do planeta. Porém, foi somente após se apresentarem no palco armado no 

estádio do Maracanã, para o festival, que o Sepultura conseguiu fama suficiente para 

se cristalizar na cena brasileira, rompendo as barreiras do nicho. Além disso, o festival 

deu mostras da evolução técnica e artística das bandas nacionais que, ao contrário do 

acontecido em 1985, foram colocadas no mesmo patamar das estrangeiras” 

(SALDANHA, 2005, p. 20). 
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Sem contar a grande projeção alcançada por algumas bandas do país, na segunda 

edição do Rock in Rio em 1991, o rock brasileiro da década de 1990 foi marcado por três 

novidades, “que chegaram atrasadas em nossas terras: a popularização do CD, a estreia da MTV 

Brasil e a expansão dos selos ditos ‘independentes’” (SALDANHA, 2005, p. 21). Para Saldanha 

(2005), a chegada do CD trouxe avanço na qualidade técnica, possibilitando, aos músicos da 

época, uma dinâmica de gravação melhor, em relação ao que acontecia anteriormente. Também, 

passou a ser possível dobrar o tempo de gravações; então, as bandas podiam produzir mais 

material sonoro e, assim, mais chance de emplacar músicas de sucesso. “O Rappa que, apesar 

de seu começo reggae, beberia nas influências rock and roll” (SALDANHA, 2005, p. 22), faz 

parte das bandas de rock que beberam das novas possibilidades, na época, que foram o CD, a 

MTV Brasil e os selos independentes, originando seu álbum mais emblemático na década de 

1990, que foi o Lado B Lado A3. 

A MTV chega ao Brasil e altera a ação das gravadoras em como trabalhar, 

mercadologicamente, com as bandas e cantores de rock, na época. 

 

O que poderia ter sido inicialmente um impulso para que os músicos expandissem sua 

expressão artística para uma dimensão visual tornou-se, no meio da década (de 80), 

um importante veículo para que as gravadoras promovessem seus produtos. 

Essencialmente, os grandes selos encaravam os videoclipes como comerciais 

televisivos, concebidos para vender mercadorias. O escritor Simon Frith comentou 

que as gravadoras, através dos clipes, estavam ajudando a criar um novo público para 

seus artistas através da ênfase em uma particular imagem visual ou identidade 

(FRIEDLANDER, 2002, p. 371).   
 

Além da MTV Brasil, instalou-se a cena independente no país, na década de 1990, o 

que não soou bem para as gravadoras, que, antes, mantinham uma posição confortável no 

mercado musical. Neste cenário, surgem bandas com propostas diferentes do que era feito 

anteriormente, pois “os selos independentes foram os principais responsáveis pela abertura do 

mercado musical para as cenas regionais, uma vez que novamente havia demanda por músicas 

que resgatassem uma ‘brasilidade’” (SALDANHA, 2005, p. 22). “O Rappa” teve origem nessa 

cena independente, com sua brasilidade carioca, relatando em suas músicas sua visão do Rio de 

Janeiro. 

 

 

                                                 
3  “Os constantes enfrentamento armados entre traficantes e policiais, ou entre facções rivais, faziam com 

que qualquer embate fosse definido através do binarismo Lado B e o Lado A. A gíria, retirada dos dois lados de 

um disco de vinil, funcionava no contexto carioca a partir da divisão dos ‘corredores’, espaços que definiam a 

geografia do combate violento e ritmado dos bailes funks durante os anos 1990” (COELHO, 2014, p. 16). 
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1.2 – O Rappa 

 

O Rappa foi formado em 1993, no Rio de Janeiro, por Nelson Meirelles, Marcelo 

Lobato, Alexandre Menezes, Marcelo Yuka e Marcelo Falcão. A banda incorporou elementos 

sonoros do rock, do hip-hop, do samba, do dub, do funk, do rap e do reggae. Segundo Coelho 

(2014), as canções de Lado B Lado A, com suas letras pungentes sobre temas fundamentais da 

realidade brasileira, marcaram toda uma geração, tornando-se clássicos. 

Sendo um grupo surgido na primeira metade da década de 1990 (e que ainda está na 

ativa, lançando materiais novos), “O Rappa” representa um enorme leque de misturas musicais, 

fazendo fusões, utilizando elementos do rock e, também, do punk, de maneiras criativas e com 

o pé fincado no real e na vida cotidiana das favelas cariocas. A vertente punk mostra-se com 

mais vigor nas mensagens integradas em suas músicas, comunicando-se com a comunidade 

mais humilde, com os jovens, e se aproximando das ideias de Bushell, sobre o movimento punk, 

que tem como marca a rebeldia, além da questão sonora, carrega inúmeros ideais políticos, de 

mudança, de atitude.  

O Rappa traz, em sua obra, estas questões decorrentes de comunidades carentes, mas, 

ao mesmo tempo, exaltando que, mesmo com diversas dificuldades, o povo humilde, batalhador 

ou com realidades com a violência como protagonista, ainda tem muitos caminhos positivos a 

seguir e compartilhar. No caso da banda O Rappa, “eles, constantemente, estavam vinculados 

a eventos que promoviam a integração de jovens, em situação de violência ou precariedade 

social. Durante um tempo, inclusive, a banda manteve uma parceria com o AfroReggae, de 

Vigário Geral” (COELHO, 2014, p. 27). 

A temática das letras, criadas por Yuka e Falcão “estava em perfeita sintonia com o 

momento cultural da cidade, ao perceber que o mesmo caldo cultural que alimentava o funk e 

seu universo estético poderia alimentar, também, suas referências de trabalho” (COELHO, 

2014, p. 26). Para expor, com mais clareza, características da mensagem, através da música que 

O Rappa faz, Coelho (2014) acredita que a banda “se insere em um espaço limite entre os polos 

tensos da cidade, fazendo de sua música uma espécie de narrativa que indica, ao mesmo tempo, 

a doença e a cura” (COELHO, 2014, p. 26). 

Esse cenário é pano de fundo para a estrutura deste trabalho de pesquisa, que busca 

estudar, por meio de uma comunidade do Facebook, os modos como os grupos de fãs, 

“’falantes’ da linguagem digital dos computadores, vídeo games e internet” (PRESNKY, 2001, 

p.1), são impactados pelas músicas contidas no álbum Lado B Lado A, do grupo musical “O 

Rappa”, no Facebook.  
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Para falar desse álbum, em primeiro lugar, faz-se necessário uma contextualização 

social da cidade Rio de Janeiro, no final da década de 1990, berço da banda “O Rappa” e 

inspiração para a criação do álbum, que marcou a carreira do grupo musical. “Todo morador 

do Rio de Janeiro que vivesse, minimamente, nas ruas da cidade – ou, ao menos, que ouvisse – 

sabia, em 1999, o que significava a expressão ‘Lado B / Lado A” (COELHO, 2014, p. 16).  

A expressão ‘Lado B Lado A’ é “uma síntese da fala urbana, para mapear os diversos 

conflitos que permeavam uma cidade em ebulição. Bairros e favelas inteiras eram divididos 

entre comandos ligados ao tráfico de drogas” (COELHO, 2014, p. 16). O termo surge dos 

“constantes enfrentamentos armados entre traficantes e policiais, ou entre facções rivais, o que 

fazia com que qualquer embate fosse definido através do binarismo Lado B e o Lado A” 

(COELHO, 2014, p. 16).  

Na década de 1990, os bailes funks já aconteciam na capital do Rio de Janeiro, e a 

“gíria, retirada dos dois lados de um disco de vinil, funcionava no contexto carioca, a partir da 

divisão dos ‘corredores’, espaços que definiam a geografia do combate violento e ritmado dos 

bailes funks, durante os anos 1990” (COELHO, 2014, p. 16). Esse mecanismo social, 

consequência da violência exercida nas favelas, fazia com que “cada ‘lado’ definisse seu grupo, 

sua posição no conflito. Moradores da cidade sabiam, exatamente, os limites dos lados A e B, 

quando transitavam por “quebradas” e territórios. Aliás, sabem até hoje” (COELHO, 2014, p. 

16). Lugares seguros, para ter uma simples conversa entre pessoas próximas, já se apresentavam 

como um problema, por conta dos embates violentos entre facções rivais, ou até mesmo com a 

Polícia Militar. O autor Coelho (2014) afirma: 

 
 

Amigos vizinhos tinham que se encontrar fora de comunidades, pois moravam em 

ruas de comandos rivais. Cores específicas demarcavam quem podia ou não circular 

por bairros inteiros. Mais do que os territórios, a vida trazia (e ainda traz), sempre 

embutida em seus dramas e vitórias, os lados A e B de cada um de nós (COELHO, 

2014, p. 16). 

 

No final do século XX, a realidade da capital carioca inspirou diversas frentes culturais 

a manifestarem suas criações artísticas. Segundo Coelho (2014), não aconteceram movimentos 

sociais de protesto massivo nas ruas, naquela época, embora o momento fosse difícil, 

“certamente foi ali, quando o Rappa concebeu Lado B Lado A, que as práticas coletivistas e as 

reinvenções estéticas, oriundas da rua, começaram a se espraiar pelas novas gerações de 

criadores, pensadores e ativista cariocas” (COELHO, 2014, p. 20). Sobre os protestos que 

aconteceram, em 2013, no Brasil, Coelho (2014) diz:  
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Talvez as já chamadas ‘jornadas de junho’ de 2013 (que no Rio de Janeiro duraram 

até outubro, com a greve dos professores e as constantes ocupações contra o governo 

estadual no período) tenham sido a eclosão de um longo arco que foi sendo montado 

na cidade durante os anos 1990 e que, na virada dos séculos, chegava ao seu pico 

armado de excitação e corrosão. Por causa do final do século XX, o carioca do século 

XXI é um cidadão sempre com a sensação de que alguém, se não ele mesmo, tem 

contas a acertar com a cidade e seus moradores (COELHO, 2014, p. 20). 

 

Com contextualização sobre a origem do termo Lado B Lado A, parte-se para um olhar 

sobre essa obra, no âmbito sonoro, ou seja, das origens, referências e linhas musicais trazidas 

pela banda nesse produto. Sua origem é fruto da cena reggae, que se desenvolveu na Baixada 

Fluminense, Rio de Janeiro, durante os anos 1980-90” (COELHO, 2014, p. 29).  

Uma curiosidade óbvia que, porém, não se pode deixar de mencionar: o nome do grupo 

musical “O Rappa” “diz respeito à ação repressora da Polícia Militar e da Guarda Municipal 

carioca, aplicadas em cima de camelôs do Rio de Janeiro, visando a apreensão de suas 

mercadorias ilegais ou de origem duvidosa” (COELHO, 2014, p. 19).  

Nesse terceiro álbum da banda, alguns elementos sonoros novos são adicionados ao 

repertório criativo do grupo. “Membros da banda (Marcelo Yuka e Marcelo Lobato) viajam 

para a Europa e se encontram, ainda em 1996-97, com o universo britânico do jungle e do drum 

and bass” (COELHO, 2014, p. 30). O ‘jungle’ é um ritmo que articula “batidas quebradas, 

graves sinistros e vocais jamaicanos” (COELHO, 2014, p. 31). Para Coelho (2014), “O Rappa” 

oferece diversas misturas musicais, tanto brasileiras quanto de outras culturas espalhadas pelo 

mundo: 

 

Somando a esse aspecto eletrônico, temos as histórias musicais de cada membro da 

banda, ligadas ao mundo do samba, do funk, do rap, do hardcore, do pagode e do 

afrobeat. Esse encontro entre musicalidades criativas de matrizes africana, lastreados 

por uma base urbano-carioca-popular e por uma abertura ao universo eletrônico, 

fizeram d’O Rappa uma das bandas mais bem-sucedidas de sua geração (COELHO, 

2014, p. 31). 

  

O terceiro álbum marcou o fim da formação original da banda, “com a saída de 

Marcelo Yuka após seu trágico episódio no final de 2000 uma tentativa de assalto, em que o 

músico foi baleado e ficou paraplégico” (COELHO, 2014, p. 31). É evidente a importância 

deste baterista para o grupo, nesses três primeiros álbuns. “O disco de 1999, portanto, foi o que 

deixou o legado dessa formação inicial e fecha uma trilogia não explicitada, mas cristalina, nas 

suas transformações sonoras, ao redor da poesia, cada dia mais refinada e contundente, de 

Marcelo Yuka” (COELHO, 2014, p. 31). O autor destaca os primeiros álbuns da banda (em que 

Yuka participou). O Rappa (1994), “Rappa Mundi (1996) e Lado B Lado A nos mostram como 

esse Rio do ‘Rappa’ se impôs em nosso imaginário, com frases que usamos até hoje” 
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(COELHO, 2014, p. 31). O álbum Lado B Lado A “vendeu mais de 500 mil cópias, desde seu 

lançamento, sendo que 300 mil nos seus primeiros anos, número expressivo para os dias de 

hoje” (COELHO, 2014, p. 32). Logo a seguir (Figura 1), ilustra-se a capa do terceiro álbum da 

banda, Lado B Lado A: 

 

 

Figura 1 – Capa do álbum Lado B Lado A 

 

A obra ‘Lado B Lado A’ marcou o fim da formação original da banda, em 

consequência do acidente do baterista Marcelo Yuka. A trajetória de Yuka e o crescimento da 

banda “O Rappa”, no cenário musical brasileiro, segundo uma reportagem da revista Veja, na 

época, “são associados ao surgimento, nos anos 1990, de uma série de bandas independentes, 

oriundas dos subúrbios ou de áreas menos nobres da cidade, como a Lapa” (COELHO, 2014, 

p. 33). Neste aspecto, Coelho (2014) afirma: 
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A principal banda desse universo, ao lado d’O Rappa, foi o Planet Hemp. As duas 

bandas começaram a ser destaque na cidade durante o ano de 1996, através de matérias 

dedicadas ao estilo musical – e de vida – de seus membros. Batizados por eles mesmos 

de Hemp Family, essas bandas – que ainda traziam Funk Fuckers, Squaws e Black 

Alien – associaram a atitude musical punk do ‘faça-você-mesmo’ com a malandragem 

dos morros e subúrbios do Rio (COELHO, 2014, p. 34). 

 

Muitos músicos renomados participaram da produção e gravação deste disco. A 

“banda convidou o consagrado produtor Chico Neves” (COELHO, 2014, p. 42). Houve outras 

contribuições para a realização da obra: “direção artística ficou com outro produtor fundamental 

para a carreira da banda, Tom Capone. Duas faixas, ‘LadoB LadoA’ e ‘Na palma da mão’, 

foram produzidas pela lenda do baixo, o norte-americano Bill Laswell” (COELHO, 2014, p. 

42). 

O resultado de um dos álbuns mais importantes da carreira da banda é fruto do trabalho 

de profissionais, não só da música, mas do universo artístico de uma maneira geral. “Sua capa, 

um trabalho gráfico do artista nova-iorquino Doze Green, reproduz figuras e situações que são 

narradas no disco, todas emulando o universo popular das favelas cariocas e da violência 

urbana” (COELHO, 2014, p. 42). Imagens e figuras que traduzem a linguagem ‘malandra’ do 

carioca. “A PM, o traficante com a camisa amarrada no rosto (como um pré-black bloc) e o 

jogo do bicho fazem um primeiro plano, que torna as imagens rapidamente identificáveis, para 

os olhos de um carioca” (COELHO, 2014, p. 42). As canções que recheiam a obra Lado B Lado 

A, são: 

 

Apesar de ter sido lançado na época apenas em CD, o encarte do disco traz uma 

divisão de lados, como nos antigos LPs de vinil. O primeiro lado, ao contrário do 

comum, é o Lado B. Ele traz as faixas “Tribunal de rua”, “Me deixa”, “Cristo e 

Oxalá”, “O que sobrou do céu”, “Se não avisar o bicho pega” e “Minha alma (a paz 

que eu não quero)”. Já o segundo lado, o Lado A, traz “LadoB LadoA”, “Favela”, 

“Homem amarelo”, “Nó de fumaça”, “A todas as comunidades do Engenho Novo” e 

“Na palma da mão” (COELHO, 2014, p. 42). 

 

Neste primeiro capítulo, tratou-se sobre o rock e rock nacional, com suas variações e 

distinções sonoras, desde meados do século XX até o início do século XXI, chegando na 

temporalidade, onde a banda “O Rappa” surge, que é o foco deste trabalho, a linguagem musical 

brasileira trabalhada pelo grupo. A seguir, no próximo capítulo, a pesquisa se prende às novas 

tecnologias de informação, tratando de redes sociais e comunidades virtuais, características 

oriundas do surgimento da internet. 
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2 - Redes sociais e comunidades virtuais 

 

Faz-se necessário - para melhor entendimento do assunto proposto e, 

consequentemente, deste trabalho - um apanhado sobre as mudanças socioculturais causadas 

pelo surgimento da internet, na sociedade como um todo. “O ciberespaço é, provavelmente, o 

sistema de comunicação que se expandiu com mais rapidez em escala planetária, em toda 

história da humanidade” (LEMOS, 2010, p. 42 e 43). Por consequência, abriu-se um grande 

canal informativo online, que faz contraponto com as manobras comunicativas massivas4, onde 

a informação tem direção vertical, o que não é característica do universo da cibercultura. 

 

Essa aprendizagem coletiva se dá pelo princípio da colaboração em rede, princípio 

que rege a cibercultura, em seu conjunto de práticas sociais e comunicacionais. As 

novas tecnologias de informação e comunicação alteram os processos de 

comunicação, de produção, de criação e de circulação de bens e serviços, neste início 

de século XXI, trazendo uma nova configuração social, cultural, comunicacional e, 

consequentemente, política. Essa nova configuração emerge com os três princípios 

básicos da cibercultura: liberação da emissão, conexão generalizada e reconfiguração 

social, cultural, econômica e política. Estes princípios vão nortear os processos de 

‘evolução cultural’ contemporâneos. Sob o prisma de uma fenomenologia do social, 

esse tripé (emissão, conexão, reconfiguração) tem, como corolário, a mudança social 

na vivência do espaço e do tempo (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 45). 

  

Como lembram Lemos e Lévy (2010), a comunicação, enquanto ação massiva, passa 

a desviar desta linha, ganhando um caráter descentralizado, por consequência das dinâmicas 

comunicativas existentes e em transformação na internet, instigando, além do consumo, 

produções e mais circulação de informação, caracterizando uma “função pós-massiva”. 

 

As funções pós-massivas, por sua vez, caracterizam-se por abertura do fluxo 

informacional, pela liberação da emissão e pela transversalidade e personalização do 

consumo da informação. Elas permitem não só a produção livre, mas, também, a 

circulação aberta e cooperativa dos produtos informacionais (sons, textos, imagens, 

programas) (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 48-49). 

 

É, justamente, este cenário dinâmico existente na internet e, naturalmente, em redes 

sociais, que esta pesquisa pretende analisar. A dinâmica dos grupos em redes sociais mostra-se 

um ótimo campo, para analisar o cotidiano virtual, em seus mais diversos segmentos culturais, 

que, para esta pesquisa, se foca na possível interferência da banda “O Rappa”, nestes espaços 

interativos entre grupos específicos. 

                                                 
4 Para Simmel, “as ações da massa apontam diretamente para o objetivo e procuram alcança-lo pelo caminho mais 

rápido: este faz com que elas sejam sempre dominadas por uma única ideia, a mais simples possível” (Simmel apud Wolf, 

2005, p. 7). 
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Deste modo, o presente trabalho de pesquisa, que tem como foco estudar os atores 

(grupo de fãs) e seus laços com “O Rappa”, no universo cibernético, pretende um apanhado 

sobre as redes sociais, suas características e dinâmicas. “Os atores são o primeiro elemento da 

rede social, representados pelos nós (ou nodos). Trata-se das pessoas envolvidas na rede que se 

analisa. Como partes do sistema, os atores atuam de forma a moldar as estruturas sociais, através 

da interação e da constituição de laços sociais” (RECUERO, 2009, p. 25).  

Ao citar Boyd e Ellison (2007), Fragoso, Amaral, Recuero (2015) lembram que, depois 

dos atores, há outros dois elementos importantes, para compreender as redes sociais: primeiro, 

a “apropriação (sistema utilizado para manter redes sociais e dar-lhes sentido)” (FRAGOSO, 

AMARAL, RECUERO, 2015, p. 103), e, segundo, a “estrutura (cuja principal característica é 

a exposição pública da rede dos atores, que permite mais facilmente divisar a diferença entre 

esse tipo de site e outras formas de comunicação, mediadas pelo computador)” (FRAGOSO, 

AMARAL, RECUERO, 2015, p. 103). Portanto: 

 

Sites de redes sociais propriamente ditos são aqueles que compreendem a categoria 

dos sistemas focados em expor e publicar as redes sociais dos atores. São sites cujo 

foco principal está na exposição pública das redes conectadas aos atores, ou seja, cuja 

finalidade está relacionada à publicização dessas redes. É o caso do Orkut5, do 

Facebook, do LinkedIn e vários outros (RECUERO, 2009, p. 104). 

 

Ao ter acesso a essas redes sociais digitais, o indivíduo “faz parte do ciberespaço, 

quando troca informações, compartilha dados, publica alguma informação, enfim, usa essa 

infraestrutura técnica” (MARTINO, 2015, p. 29). Desta forma, as interações dos usuários, 

geralmente, são trocadas, na internet, por meio de comunidades, onde o material circulado 

assume a versatilidade própria – fazendo um parêntese aqui para lembrar que a “apropriação 

refere-se, portanto, ao uso das ferramentas pelos atores, através de interações que são expressas 

em um determinado tipo de site de rede social” (FRAGOSO, AMARAL, RECUERO, 2015, p. 

103) - do meio dinâmico, possibilitado pelos recursos e liberdade dos participantes. “As 

comunidades do ciberespaço constituem-se na troca constante de conhecimentos que circulam, 

são modificados, reconstruídos, aumentados e editados, de acordo com as demandas específicas 

de uma determinada situação” (MARTINO, 2015, p. 31).  

Cada material disponibilizado na rede está disponível para os demais usuários 

conectados, seja onde for, ou seja, não há barreira territorial. Toda pessoa é capaz de 

disponibilizar conhecimento, compartilhar determinado material que, de uma forma ou de 

                                                 
5 A rede social Orkut funcionou entre 2004 e 2014. No Brasil, chegou a ser a mídia social mais popular.  
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outra, pode ser de utilidade para alguns e inútil para outros, dependendo do que cada usuário 

busca. O que importa é que esses materiais, conhecimentos e ideias estão em constante 

modificação, por parte das diversas possibilidades criativas e de interação dos participantes do 

dinâmico universo cibernético. Sobre isso, Martino (2015) afirma que “todas as pessoas podem, 

potencialmente, contribuir com um elemento para a constituição de um conjunto de saberes 

que, sem pertencerem especificamente a ninguém, estão à disposição de todos, para serem 

usados e transformados” (MARTINO, 2015, p. 31). O autor ainda salienta que, nessas redes 

digitais, “as relações sociais não são aditivas, mas combinatórias. Isso significa que, quando 

alguém se liga a uma rede, não está somando apenas mais um elemento, mas, potencialmente, 

multiplicando a possibilidade de conexões” (MARTINO, 2015, p. 73). Ainda, o autor evidencia 

o alcance de uma rede social na internet: 

 

O número de nós em uma rede se multiplica exponencialmente, a cada nova conexão 

estabelecida, acrescentando, igualmente, outras conexões e permitindo um aumento 

instantâneo de formas de contato e circulação de informações – não por acaso, nas 

redes sociais na internet as informações podem circular entre um número muito 

grande de pessoas, em um espaço de tempo relativamente curto. O resultado, nas redes 

online, é um fluxo ininterrupto de dados gerados, produzidos e reproduzidos entre os 

participantes (MARTINO, 2015, p. 74). 

 

Assim sendo, no espaço online, “as representações que os seres humanos fazem da 

realidade são um dos principais elementos responsáveis para a constituição dessa mesma 

realidade” (MARTINO, 2015, p. 103). O autor explica que, nas redes sociais, essas 

representações da realidade (sejam elas fiéis a ela ou não) ganham um alcance maior do que 

antes existia, sem a possibilidade das conexões através da internet. São inúmeras pessoas 

espalhadas por todo planeta (como sempre foi, e com suas diferenças sociais, culturais e 

econômicas). Só que nesta era digital, no status online, as representações da realidade de cada 

usuário estão conectadas no ciberespaço e circulam numa velocidade alta, gerando inúmeras 

representações de uma mesma realidade. “A humanidade está imersa em uma trama simbólica 

de representações” (MARTINO, 2015, p. 103). Logo, o autor revela a relação natural da 

humanidade com a virtualidade:  

 

Na medida em que essa trama não existe, de fato, se não como símbolos 

compartilhados entre seres humanos, essa realidade sempre foi, de algum modo, 

virtual. Assim, falar de uma ‘realidade virtual’ seria falar de toda a história do 

imaginário humano. A diferença de uma era pautada na comunicação mediada por 

computador é a maneira como todas essas representações podem ser apropriadas nos 

meios digitais (MARTINO, 2015, p. 103). 
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As apropriações são um efeito natural no ciberespaço, sendo que o imaginário humano, 

historicamente, veio sendo desenvolvido, mesmo antes da era digital, fazendo com que, neste 

dado momento da realidade, com a presença do universo online, as pessoas cotidianamente 

façam uso desta dinâmica, representando suas realidades nas redes digitais, propagando 

diversas conexões e intensidades diversas de laços. “A realidade, seja do mundo concreto 

quanto das representações e narrativas, é capturada e reorganizada nas mídias digitais, 

tornando-se parte de um imenso universo de conexões, módulos e informações – e, 

principalmente, voltando a fazer parte da realidade de onde veio” (MARTINO, 2015, p. 103). 

A importância destas questões, até aqui apresentadas, acerca do ciberespaço, são 

determinantes para esta pesquisa, levando em conta a investigação pretendida, focada em 

grupos de fãs da banda “O Rappa”, no Facebook, local propício para o comportamento das 

pessoas conectadas na rede digital. Posto isso, segue-se a ponderar sobre a aproximação do real 

com o virtual. “A noção de ‘virtualidade real’ parte do princípio de que não existem fronteiras 

entre esses dois termos, ‘virtual’ e ‘real’: não precisamos de nenhum equipamento de ficção 

científica para estar lá – basta estarmos próximos de uma tela digital, seja a do computador, do 

tablet ou do celular” (MARTINO, 2015, p. 104). O autor acredita que esse encurtamento entre 

real e virtual acaba se aproximando, também, de certa forma, da burocracia. “Essa quebra 

permite uma contínua migração de ideias, práticas e conceitos entre os mundos ‘real’ e ‘virtual’, 

em uma interação não isenta de contradições e, sempre, esbarrando em outras questões, como 

o controle político e as ações econômicas presentes nas redes” (MARTINO, 2015, p. 104). 

Portanto, diante dessas maneiras dinâmicas de utilização do universo cibernético, o 

que se destaca, - e consequentemente se encaixa no âmbito científico buscado nesta pesquisa – 

é a interatividade exercida no status online, que nada mais é do que a “interferência e interação 

entre usuários, ou usuários, programas e conteúdos, em diferentes níveis e formas, nos sistemas 

de comunicação digital em rede” (MARTINO, 2015, p. 11). O autor afirma que a era digital, 

no século XXI, tem como característica fundamental o processo interativo, nas redes sociais na 

internet, e, com isso mais outras possibilidades se apresentam, naturalmente: 

 

A expansão de redes sociais e formas de produção colaborativa, a partir do início dos 

anos de 2000 (se bem que sua origem se misture à da internet em si), levou a um tipo 

mais denso de conexões na chamada Web 2.0, termo cunhado por Tim O’Reilly, em 

2005, para definir o alto grau de interatividade, colaboração e produção/uso/consumo 

de conteúdos pelos próprios usuários (MARTINO, 2015, p. 12). 

 

Para Barbero (2009), essa expansão das redes sociais revela um novo grau de 

interatividade e consumo, como assinalado anteriormente, e “não se trata apenas de medir a 
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distância entre as mensagens e seus efeitos e, sim, de construir uma análise integral do consumo, 

entendido como o conjunto dos processos sociais de apropriação dos produtos” (CANCLINI 

apud BARBERO, 2009, p. 292).  

Barbero (2009) diz que “o espaço da reflexão sobre o consumo é o espaço das práticas 

cotidianas, enquanto lugar de interiorização muda da desigualdade social, desde a relação com 

o próprio corpo até o uso do tempo, o hábitat e a consciência do possível para cada vida, 

alcançável e do inatingível” (BARBERO, 2009, p. 292). 

O consumo é “conjunto de processos socioculturais nos quais se realiza a apropriação 

e os usos dos produtos” (CANCLINI apud ESCOSTEGUY; JACKS, 2005, p. 57). A banda “O 

Rappa”, objeto desta pesquisa, desenvolve sua cultura, espalhando suas ideias por músicas que, 

consequentemente, circulam no rádio, na televisão, nas mídias impressas e nas mídias digitais 

– sites, blogs, plataformas wiki e redes sociais. No caso deste grupo, esta pesquisa vem para 

confirmar se eles contemplam o que diz Barbero (2009), “[...] essa cultura tem uma particular 

tenacidade, uma espontânea capacidade de aderir às condições materiais de vida e suas 

mudanças, tendo às vezes um valor político progressista, de transformação” (BARBERO, 2009, 

p. 112). 

Esse trabalho de pesquisa exige compreensão da indústria cultural, pois o objeto 

empírico está diretamente ligado a ela. Neste caso, o que norteia esse momento do referencial 

teórico é a questão negativa que a cultura caminha. O autor ressalta “a degradação da cultura 

em indústria de diversão” (BARBERO, 2009, p. 75). Ainda neste aspecto o autor abre mais 

para esta afirmação: 

 

[...] a partir de um dado momento a economia da arte sofre uma mudança decisiva, o 

caráter de mercadoria da arte se dissolve ‘no ato de realizar-se de forma integral’ e, 

perdendo a atenção que resguardava a sua liberdade, se incorpora ao mercado como 

um bem cultural, mas adequando-se inteiramente à necessidade. O que de arte estará 

aí não será mais do que sua casca: o estilo, quer dizer, a coerência puramente estética 

que se esgota na imitação. E essa será a “forma” da arte produzida pela indústria 

cultural: identificação com a fórmula, repetição da fórmula. Reduzida a cultura, a arte 

se fará ‘acessível ao povo como os parques’, oferecida ao desfrute de todos, 

introduzida na vida como um objeto a mais, dessublimado (BARBERO, 2009, p. 76). 
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2.1 - Redes sociais digitais 

 

Com a evolução da internet, a qualidade das conexões e a velocidade das informações 

na rede aumentam, trazendo maior diversidade e dinâmicas comunicativas, maneiras 

inovadores e eficientes de interação, o que prova que a internet passou de um nível para outro, 

em termos de qualidade. De acordo com Lemos e Lévy (2010), em 2005 foi criado um termo 

no universo cibernético, que retrata a evolução da internet para a fase mais atual, que apresenta 

mais ferramentas e funcionalidades. Ela é denominada de “Web 2.0”.  

Justamente esse cenário dinâmico existente na internet e, naturalmente, em redes 

sociais, esta pesquisa pretende analisar. A dinâmica dos grupos em redes sociais mostra-se um 

ótimo campo para analisar o cotidiano virtual, em seus mais diversos segmentos culturais, que, 

para esta pesquisa, se foca na possível interferência da banda “O Rappa”, nestes espaços 

interativos, entre grupos específicos. 

 

Cada vez mais as pessoas têm ideias originais e cooperam para comunicá-las, avaliá-

las, testá-las, realizá-las. Desde que uma ideia é concebida, ela torna-se pública, ela 

entra em competição cooperativa, no ciberespaço, com outras ideias e começa, 

eventualmente, a tomar corpo em um documento, um software, um produto, um blog, 

uma empresa, uma organização, uma comunidade virtual ou uma rede (LEMOS; 

LÉVY, 2010, p. 44). 
 

Wasserman e Faust; Degenne e Forse (apud RECUERO, 2009) definem a rede social 

em dois polos, que são os atores (nós da rede) e as suas conexões (laços sociais). Deste modo, 

o presente trabalho de pesquisa, que tem como foco estudar os atores (grupo de fãs d’O Rappa, 

no Facebook) e seus laços com a banda no universo cibernético, pretende um apanhado sobre 

as redes sociais, suas características e dinâmicas. “Os atores são o primeiro elemento da rede 

social, representados pelos nós (ou nodos). Trata-se das pessoas envolvidas na rede que se 

analisa. Como partes do sistema, os atores atuam de forma a moldar as estruturas sociais, através 

da interação e da constituição de laços sociais” (RECUERO, 2009, p. 25). 

Com as interações nas redes sociais, no caso desta pesquisa no Facebook, a 

possibilidade da criação de laços, a partir das conexões entre usuários de determinados grupos 

online, é evidente, o que contribui para comprovar o que se busca, com relação à interferência 

de “O Rappa” no cotidiano do grupo de fãs, no ciberespaço.  

 

[...] as conexões em uma rede social são constituídas dos laços sociais, que, por sua 

vez, são formados através da interação social entre os atores. De um certo modo, são 
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as conexões o principal foco do estudo das redes sociais, pois é sua variação que altera 

as estruturas desses grupos (RECUERO, 2009, p. 30). 
  

Sobre a dinamicidade informacional, que circula no mundo cibernético e, 

naturalmente, em redes de sociabilidade na internet, conceituam Lemos e Lévy: “parece ser 

uma evidência que diferentes formas de consumo, de produção e de distribuição da informação 

aparecem, hoje, com os dispositivos e as redes sociais” (LEMOS; LÉVY.2010, p.27). O que se 

destaca nas redes sociais, além de suas diversas possibilidades dinâmicas de interação, são os 

fortes laços desenvolvidos entre seus usuários. Desta forma, a segmentação natural dessas redes 

forma grupos que compartilham os mesmos interesses e gostos. Por exemplo, grupos ou páginas 

do Facebook dedicados a algum grupo musical famoso ou fãs de algum gênero cinematográfico. 

Nesse ambiente virtual, o processo interativo proporciona diversos efeitos, através do alto fluxo 

informacional que circula nesse determinado ‘local’. 

 

Laços consistem em uma ou mais relações específicas, tais como proximidade, 

contato frequente, fluxos de informação, conflito ou suporte emocional. A 

interconexão destes laços canaliza recursos para localizações específicas na estrutura 

dos sistemas sociais. Os padrões destas relações - a estrutura da rede social – organiza 

os sistemas de troca, controle, dependência, cooperação e conflito (WELLMAN apud 

RECUERO, 2009, p. 38). 

 

Além das redes sociais, existem as comunidades virtuais. Estas “estão conectadas 

primariamente pelas trocas simbólicas (no caso, eletrônicas), mais do que pela interação face a 

face” (SMITH apud RECUERO, 2009, p.137). O que fica claro, com esta contribuição, é que 

as interações, nas comunidades virtuais entre os usuários, são maiores do que as feitas 

pessoalmente, ou seja, numa presença física. Porém, não quer dizer que comunidades virtuais, 

pelo fato de os usuários não terem contato “pessoal”, não sejam organizadas ou que, 

supostamente, seja desordenado e que não ocorra cooperação.  

 

Do surgimento do movimento Zapatista até a explosão da Batalha de Seattle, as 

comunidades virtuais têm se afirmado, como forma típica de organização da 

cibercultura. Elas surgiram na internet, baseadas em uma multiplicação do 

conhecimento produzido e apropriado como um bem comum. Fundadas na lógica de 

que o participante agrega a informação ou conhecimento que possui para o debate, 

tendo como contrapartida todas as informações e conhecimentos dos demais 

membros; as comunidades virtuais produziram inumeráveis serviços de comunicação, 

onde o conhecimento que se faz através das demandas e das ofertas dos usuários se 

traduz em valores e confiança (AUNTOUN apud RECUERO, 2009, p. 83 e 84). 
 

Para Rheingold (1995, p. 20), comunidades virtuais “são agregados sociais que surgem 

da Rede [Internet], quando uma quantidade suficiente de gente leva adiante essas discussões 
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públicas, durante um tempo suficiente, com suficientes sentimentos humanos, para formar redes 

de relações pessoais no ciberespaço” (RHEINGOLD, 1995, p. 137). 

Assim como comunidades virtuais, redes sociais, também, se originaram no universo 

cibernético, apresentando características semelhantes de conexões entre seus participantes, 

dando qualidades diferentes de circulação de informação, dependendo da distância simbólica 

de laços entre usuários. Sobre isso, Martino (2015) ressalta a observação de Mark Granovetter: 

“a força dos laços fracos está ligada à distância existente entre pontos de uma rede. Eles 

permitem estabelecer contato com pessoas fora do círculo mais próximo de amigos e parentes 

– os laços fortes – e, portanto, criar ligações com indivíduos socialmente distantes” 

(MARTINO, 2015, p. 69). Ainda pelo olhar de Mark, “os laços fracos ganham força, na medida 

em que podem se tornar pontes entre pessoas socialmente distantes” (MARTINO, 2015, p. 69). 

Além dos laços fracos assumirem papéis de pontes de conexões, ainda “podem aumentar o 

círculo de relacionamentos. Justamente por não serem ligações diretas, a chance de se 

espalharem em várias direções e, portanto, de criarem caminhos para a conexão entre as 

pessoas, é maior” (MARTINO, 2015, p. 69). 

Segundo Martino (2015), além de apresentar maior velocidade de circulação 

informativa, os laços fracos são importantes para desenvolver conexões e contatos novos, além 

dos mais próximos. “Exatamente por não estarem diretamente envolvidos no processo, sua 

percepção de novidades é maior e, portanto, a chance de lidarem com uma informação nova e 

a colocarem em circulação é maior” (MARTINO, 2015, p. 71). E, já seguindo neste âmbito de 

laços, conexões e relações online, Martino lembra o conceito de Pierre Mercklé, acerca do 

termo ‘capital social’, que é “a rede de relações sociais de um indivíduo” (MERCKLÉ apud 

MARTINO, 2015, p. 72). Na direção dessa linha conceitual, Martino define que o capital social 

é a “possibilidade das pessoas que podem dispor de recursos – tempo, habilidades, 

conhecimentos – a seu favor ou de quem for por ele indicado” (MARTINO, 2015, p. 72 e 73). 

Para contribuir na compreensão do termo, Recuero (2015) enfatiza a ideia de Bourdieu: 

 

O capital social é o agregado dos recursos atuais e potenciais, os quais estão 

conectados com a posse de uma rede durável, de relações de conhecimento e 

reconhecimento, mais ou menos institucionalizadas, ou, em outras palavras, à 

associação a um grupo – o qual provê cada um dos membros com o suporte do capital 

coletivo (BOURDIEU apud RECUERO, 2015, p. 46). 

 

É importante lembrar que “isso decorre do número de contatos de um indivíduo dentro 

de uma rede. Quanto mais contatos um indivíduo tem e quanto mais eles estão afastados entre 
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si, maior o poder de uma pessoa” (MARTINO, 2015, p. 73). A seguir, o autor aponta uma 

situação onde é possível visualizar o capital social, no cotidiano tradicional: 

 

Se uma pessoa tem, por exemplo, contatos com um advogado e com um marceneiro, 

mas ambos não se conhecem entre si, quem conhece os dois pode, potencialmente, 

aumentar sua reputação e prestígio perante ambos, se um precisar do outro. O senso 

comum, em sua multiplicidade, reflete isso na valorização de quem ‘tem contatos’ ou 

‘conhece as pessoas certas’ em determinados lugares, isto é, quais indivíduos, dentro 

de uma rede, estabelecem nós entre pessoas até então distantes (MARTINO, 2015, p. 

73). 

 

Com o apanhado teórico de conceitos e ideias acerca das redes sociais digitais, parte-

se para explicações sobre Facebook, mídia social que é pesquisada no presente estudo.  

 

2.2 - Facebook 

 

O Facebook (originalmente, The Facebook) é um site criado pelo americano Mark 

Zuckerberg, enquanto era aluno, em Harvard. A ideia era focar em alunos que estavam saindo 

do secundário (High School, nos Estados Unidos) e aqueles que estavam entrando na 

universidade. Lançado em 2004, o Facebook é, hoje, um dos sistemas com maior base de 

usuários no mundo, não tão localizado quanto outros, como o antigo Orkut. 

O foco inicial do Facebook era criar uma rede de contatos, em um momento crucial da 

vida de um jovem universitário: o momento em que este sai da escola e vai para a universidade, 

o que, nos Estados Unidos, quase sempre representa uma mudança de cidade e um espectro 

novo de relações sociais. O sistema, no entanto, era focado em escolas e colégios e, para entrar 

nele, era preciso ser membro de alguma das instituições reconhecidas. Começou apenas 

disponível para alunos de Harvard (2004), posteriormente sendo aberto para escolas 

secundárias (2005) (vide Boyd & Ellison, 2007, p. 172). 

O Facebook funciona através de perfis e comunidades. Em cada perfil, é possível 

acrescentar módulos de aplicativos (jogos, ferramentas, etc.). O sistema é, muitas vezes, 

percebido como mais privado que outros sites de redes sociais, pois apenas usuários que fazem 

parte da mesma rede podem ver o perfil, uns dos outros. Outra inovação significativa do 

Facebook foi o fato de permitir que usuários pudessem criar aplicativos para o sistema. O uso 

de aplicativos é, hoje, uma das formas de personalizar, um pouco mais, os perfis (BOYD & 

ELLISON apud RECUERO, 2007, p. 172).  
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Na Campus Party (2016), a palestra de Ime Archibong (diretor de parcerias 

estratégicas do Facebook) revela atuais números de usuários no Brasil.  A partir desses dados, 

existem 99 milhões de usuários ativos mensais, 98 milhões, móveis ativos mensais e oito, em 

cada dez brasileiros conectados, estão no Facebook. Para os Apps da “família” Facebook, o 

total mundial, mensal e atualizado é: 850 milhões de pessoas, no Facebook Groups, 900 

milhões, no WhatsApp, 1,48 bilhão, no Facebook, 800 milhões, no Facebook Messenger e 400 

milhões, no Instagram. O diretor Ime revela planos futuros de Zuckerberg, que incluem: wi-fi 

gratuito por meio de drones, assistente pessoal e recursos de mídias, para ONGs. Estas 

novidades recém citadas ainda não foram aplicadas (TECHTUDO, 2016). 

Ao final deste segundo capítulo, é possível partir para o próximo contexto teórico 

pretendido nesta pesquisa: alguns conceitos e ideias acerca da cultura da convergência, cultura 

participativa e, também, a cultura de fãs, tendo em vista que o fandom pesquisado localiza-se 

nos domínios do Facebook. 
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3 – Cultura participativa e comunidades de fãs 

 

Após um capítulo tratando de redes sociais e comunidades virtuais, chega-se no 

momento da pesquisa em que, com o apanhado teórico disposto anteriormente, a compreensão 

da cultura da convergência e cultura participativa se torna vital, para o acompanhamento e 

futuros entendimentos, no que se refere à metodologia pretendida para obtenção de resultados 

para a pesquisa. Da mesma forma, neste terceiro capítulo, um apanhado teórico sobre a cultura 

de fãs, traçando o panorama que envolve comportamentos comunicativos das comunidades de 

fãs, diante às novas tecnologias de informação.  

 

3.1 – Cultura da convergência e cultura participativa 

 

Para tratar da ideia de cultura da convergência, primeiramente, necessita-se de um 

pequeno resgate do caminho atravessado pelas tecnologias de comunicação e informação, 

através do espaço cibernético, desde o final do século passado até a realidade atual, em que a 

sociedade vive. 

Em meados da década de 1990, a partir das projeções de Negroponte (1995), “a 

computação não é mais domínio dos militares, do governo e dos negócios, mas está sendo 

canalizada diretamente para as mãos de indivíduos bastante criativos, em todos os níveis da 

sociedade” (NEGROPONTE, 1995, p. 82). Essa criatividade, segundo o autor, mistura-se com 

novas técnicas: “tornando-se um meio de expressão artística, tanto no seu emprego quanto no 

seu desenvolvimento. Os meios e mensagens da multimídia irão se tornar uma mescla de 

conquistas técnicas e artísticas. E os produtos para o consumidor serão a força motriz” 

(NEGROPONTE, 1995, p. 83). O autor apresenta uma ideia determinista sobre as tecnologias 

de comunicação; “a digitalização modificará a natureza dos meios de comunicação, fazendo do 

processo de empurrar bits para as pessoas algo que permitirá a elas (ou a seus computadores) 

puxá-los” (NEGROPONTE, 1995, p. 84). Ou seja: 

 

Isso significa uma mudança radical, pois todo o nosso conceito dos meios de 

comunicação traduz-se em camadas sucessivas de triagens, as quais reduzem a 

informação e o entretenimento a uma coletânea de ‘matérias sensacionais’ ou 

‘bestsellers’, dedicados a diferentes públicos. Voltando-se. mais e mais, para públicos 

específicos, como fazem as revistas, os meios de comunicação seguem empurrando 

bits para determinados grupos de interesse, seja o dos fanáticos por carros, o dos 

esquiadores alpinos ou o dos apreciadores de vinhos (NEGROPONTE, 1995, p. 84). 
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A partir dos estudos de Jenkins (2009), “a convergência altera a lógica pela qual a 

indústria midiática opera e pela qual os consumidores processam a notícia e o entretenimento”. 

(JENKINS, 2009, p. 43). Refutando Negroponte (1995), que acreditava em uma mudança 

tecnológica e industrial, sem considerar transformações culturais, Jenkins defende a ideia de 

que a “convergência das mídias é mais do que apenas uma mudança tecnológica. A 

convergência altera a relação entre tecnologias existentes, indústrias, mercados, gêneros e 

públicos” (JENKINS, 2009, p. 43). Sem ser determinista, como Negroponte, o autor afirma que 

“a convergência refere-se a um processo, não a um ponto final” (JENKINS, 2009, p. 43). 

As dinâmicas comunicativas existentes no ciberespaço, dentro do século XXI, não são 

as mesmas apontadas por Negroponte (1995), quando se trata de convergência das mídias, pois 

ele ressalta o foco na tecnologia e no digital, sem considerar a convivência e reconfiguração 

das outras mídias. Para Jenkins (2009), “convergência é uma palavra que consegue definir 

transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está 

falando e do que imaginam estar falando” (JENKINS, 2009 p. 29). Ele fala do online, somado 

ao offline e contribuindo para a definição de convergência. Martino (2015), defende que ela é 

a “integração entre computadores, meios de comunicação e redes digitais, bem como de 

produtos, serviços e meios na internet” (MARTINO, 2015, p. 11). No universo da convergência, 

as ofertas de produtos e serviços são ilimitados. “No mundo da convergência das mídias, toda 

história importante é contada, toda marca é vendida e todo consumidor é cortejado por múltiplas 

plataformas de mídia” (JENKINS, 2009, p. 29). 

Em termos culturais, o processo da convergência enriquece os conteúdos que circulam 

no ciberespaço, pois estão interligados e se renovam a todo instante. Por isso, “a convergência 

representa uma transformação cultural, à medida que consumidores são incentivados a procurar 

novas informações e fazer conexões, em meio a conteúdos de mídia dispersos” (JENKINS, 

2009, p. 29 e 30). Dentro da liberdade existente no mundo digital e, consequentemente, da 

cultura da convergência, o indivíduo que antes era visto como massa alienada ou, simplesmente, 

alvo de emissões comunicativas, que caracterizam a comunicação centralizada existente no 

século passado, atualmente, assume um comportamento ativo, diante das tecnologias de 

comunicação. Assim, o consumidor deixa de desempenhar esse papel e passa a, também, fazer 

parte da emissão, característica principal da cibercultura. Dentro deste contexto de 

convergência, a ‘cultura participativa’ se apresenta como uma “potencialidade de qualquer 

indivíduo se tornar um produtor de cultura, seja recriando conteúdos já existentes, seja 

produzindo conteúdos inéditos” (MARTINO, 2015, p. 11). Para ampliar esta concepção, 

Jenkins (2009) afirma que: 
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A expressão cultura participativa contrasta com noções mais antigas sobre a 

passividade dos espectadores dos meios de comunicação. Em vez de falar sobre 

produtores e consumidores de mídia, como ocupantes de papéis separados, podemos 

agora considerá-los como participantes interagindo de acordo com um novo conjunto 

de regras, que nenhum de nós entende por completo (JENKINS, 2009, p. 30). 

 

Para entender melhor o complexo comportamento dos usuários no ciberespaço, que 

interagem a partir dessas novas regras, apresenta-se o conceito de ‘inteligência coletiva’, que é 

“possibilidade aberta pelas tecnologias de rede de aumentar o conhecimento produzido, de 

maneira social e coletiva” (MARTINO, 2015, p. 11). Para, também, corroborar com a 

compreensão deste conceito, Jenkins (2009) escreve que “a inteligência coletiva pode ser vista 

como uma fonte alternativa de poder midiático. Estamos aprendendo a usar esse poder em 

nossas interações diárias dentro da cultura da convergência” (JENKINS, 2009, p. 30). A 

inteligência coletiva, concepção de Lévy (2005), além desta representação midiática no âmbito 

alternativo, é caracterizada “pela diversidade qualitativa entre seus componentes e pela 

expansão contínua, por conta da articulação e troca constantes, que o transformam e adaptam a 

novos contextos” (MARTINO, 2015, p. 31). 

 

Vale não perder de vista que a inteligência coletiva existe no ciberespaço, como um 

aglomerado de saberes virtuais – isto é, existem em potência, prontos para se 

transformarem em ato quando necessário. Assim, uma inteligência coletiva não é, de 

maneira alguma, uma inteligência ‘total’e, menos ainda, totalitária, como se poderia 

imaginar em ficções científicas mais sombrias, mas um aglomerado de saberes 

potencialmente à disposição de quem precisar se servir deles. E, como na ética das 

comunidades virtuais, a inteligência coletiva parte do princípio da reciprocidade – o 

conhecimento de um indivíduo poderá, sempre, ser útil para outra pessoa 

(MARTINO, 2015, p. 31). 

 

Com a liberdade disposta no ciberespaço, a quantidade e qualidade das informações 

variam bastante. São milhões de pessoas, distribuídos em redes distintas, trocando informações, 

conteúdos diversamente ramificados. “Quando as pessoas assumem o controle das mídias, os 

resultados podem ser maravilhosamente criativos; podem ser também uma má notícia para 

todos os envolvidos” (JENKINS, 2009, p. 45). Na perspectiva de Jenkins (2009), mesmo com 

essa quantidade de conteúdos, que circulam na internet, as “novas tecnologias reduziram os 

custos de produção e distribuição, expandiram o raio de ação dos canais de distribuição 

disponíveis e permitiram aos consumidores arquivar e comentar conteúdos, apropriar-se deles 

e colocá-los de volta em circulação de novas e poderosas formas”. (JENKINS, 2009, p. 45 e 

46). Cada vez mais, os “consumidores estão aprendendo a utilizar as diferentes tecnologias, 
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para ter um controle mais completo sobre o fluxo da mídia e para interagir com outros 

consumidores” (JENKINS, 2009, p. 46). Segundo o autor, esse espaço cibernético propicia a 

circulação livre de ideias, conteúdos e informações. 

 

Às vezes, a convergência corporativa e a convergência alternativa se fortalecem, 

mutuamente, criando relações mais próximas e mais gratificantes entre produtores e 

consumidores de mídia. Às vezes, essas duas forças entram em guerra, e essas batalhas 

irão redefinir a face da cultura popular americana (JENKINS, 2009, p. 46). 

 

O comportamento do consumidor, na era digital, muda, conforme as dinâmicas 

convergentes vão se transformando, e “exige que as empresas de mídia repensem antigas 

suposições sobre o que significa consumir mídias, suposições que moldam tanto decisões de 

programação quanto de marketing” (JENKINS, 2009, p. 47).  

 

3.2 – Comunidades de fãs 

 

É necessário, inicialmente, definir o significado de fã, que independe das tecnologias 

atuais, no mundo contemporâneo (séculos XX e XXI), mesmo com suas limitações 

comunicacionais. “Um fã é uma pessoa que devota uma considerável quantidade de seu tempo, 

dinheiro, interesse e energia envolvida com aquilo que gosta” (MARTINO, 2015, p. 157). 

Sendo mais específico, a “palavra ‘fã’, do inglês ‘fan’, nasce da abreviação de ‘fanatic’, 

referindo-se, originalmente, ao grau de adoração das pessoas por seus ídolos do cinema ou da 

televisão” (MARTINO, 2015, p. 157).  

Como acima explicado, o fã é um especialista naquilo que ele admira, um verdadeiro 

‘fanático’, seja por filmes, músicas ou séries de TV. O fã adora os detalhes sobre determinado 

ídolo ou produto cultural, busca inúmeras maneiras de exaltar este ícone que o move nesse 

sentido, culturalmente falando. “Na concepção contemporânea, um fã, geralmente, se relaciona 

com produtos da mídia, como séries de TV, filmes, livros ou games, como um especialista, 

conhecendo seu objeto de adoração em detalhes” (MARTINO, 2015, p. 157).  

Segundo o que aponta Martino (2015), a diferença entre fãs e público em geral é o 

nível de envolvimento com a cultura que admiram. “Em geral, fãs formam comunidades, nas 

quais compartilham seus materiais e discutem temas relativos àquilo que gostam. Em certos 

casos, com uma riqueza de detalhes e conhecimentos que rivaliza com qualquer debate 

teológico medieval (e às vezes com os mesmos resultados)” (MARTINO, 2015, p. 157 e 158). 
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O autor traz que a figura do fã, no século XX (misturada com a do público consumidor em 

geral), passou por mudanças e não era vista com bons olhos pela sociedade: 

 

Houve um tempo em que o público, fosse da televisão, do cinema ou do rádio, era 

considerado como uma massa inerte, diante das mensagens que recebia. Essa visão, 

defendida por alguns pesquisadores ainda hoje, foi dominante, aproximadamente, 

entre os anos de 1930 e 1960, estabelecendo uma visão a respeito do público: 

facilmente influenciável, poderia ser manipulado em termos de comportamento e 

preferências políticas; dócil, seguiria o conteúdo da mídia sem maior reflexão a 

respeito; alienado, veria o mundo pela tela da televisão e não saberia distinguir isso 

da realidade (MARTINO, 2015, p. 158 e 159). 

 

A partir da década de 1970, “mais do que ser influenciado de modo acrítico pelos 

meios de comunicação, as pessoas se apropriavam muitas vezes, de maneira altamente pensada, 

das mensagens da mídia” (MARTINO, 2015, p. 159). Com a movimentação cultural exercida 

pela comunidade de fãs, “o nome dado aos indivíduos também mudou: se eram pensados como 

‘massa’, agora eram ‘receptores’ e, mesmo, ‘fruidores’, isto é, aquele que ‘frui’, ‘desfruta’ de 

uma mensagem” (MARTINO, 2015, p. 159). Com esta mudança considerável do olhar sobre a 

figura dos fãs, ainda no século passado, outros comportamentos surgem, não só por parte do 

fanático, mas do próprio reconhecimento dos meios de comunicação, que passam a encarar os 

fãs como uma manifestação da cultura, sendo apropriada no seu cotidiano: 

 

Do lado da mensagem, os programas de televisão, filmes e música popular começaram 

a ser analisados dentro de seu contexto cultural, e pensados como parte do cotidiano 

das pessoas – afinal, a partir dos anos 1970, era impossível pensar em uma sociedade 

sem televisão, rádio ou cinema. Mais ainda, as pesquisas passaram a considerar esses 

produtos, na perspectiva de sua articulação com a vida cotidiana – sem dúvida, 

produtos de uma indústria cultural, mas que passaram a fazer parte da vida das 

pessoas, de seus referenciais, de sua cultura (MARTINO, 2015, p. 159). 

 

Com isso, “o olhar se voltou, então, para compreender como os indivíduos e grupos se 

relacionavam com esses produtos, os articulavam com suas vidas, ganhavam novos 

significados” (MARTINO, 2015, p. 160). Nesse novo cenário, o fã deixa de ser visto apenas 

como massa, e passa a “perceber que, mais do que um grupo de interessados em filmes ou 

bandas, eles desenvolviam seu próprio circuito cultural e se tornavam uma audiência produtiva” 

(MARTINO, 2015, p. 160). Então, a imagem de público passivo e alienado dos fãs passa para 

um comportamento ativo e reconhecido como cultura: 

 
Se os antigos consumidores eram tidos como passivos, os novos consumidores são 

ativos. Se os antigos consumidores eram previsíveis e ficavam onde mandavam que 

ficassem, os novos consumidores são migratórios, demonstrando lealdade a redes ou 

a meios de comunicação. Se os antigos consumidores eram indivíduos isolados, os 

novos consumidores são mais conectados socialmente. Se o trabalho de consumidores 
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de mídia já foi silencioso e invisível, os novos consumidores são agora barulhentos e 

públicos (JENKINS, 2009, p. 47).  
 

 

 

Neste contexto, observado por Jenkins (2009), no qual evidencia mudanças de 

comportamentos por parte dos consumidores, deixando de ser passivos e tornando-se ativos, 

com a existência do ciberespaço, Bruns (2008) traz a ideia de ‘produsage’:  

 

a premissa dentro da comunidade de produsage é que quanto mais participantes 

puderem examinar, avaliar e expandir as contribuições dos seus predecessores, mais 

provável será um resultado de qualidade forte e crescente (uma extensão do lema das 

fontes abertas, “com globos oculares suficientes, todos os defeitos são superficiais”) 

(BRUNS, 2008a, p. 24). 

 

O que o autor quer dizer, é que, quanto maior a participação ativa dos usuários, melhor 

a qualidade. Seguindo esse panorama, ou seja, de fãs que passam de um status passivo para 

outro, com características ativas de produção e circulação de conteúdo, Jenkins (2009) destaca 

essa realidade no universo cibernético, onde diversas mídias estão à disposição do público. “A 

convergência também ocorre quando as pessoas assumem o controle das mídias. 

Entretenimento não é a única coisa que flui pelas múltiplas plataformas de mídia. Nossa vida, 

nossos relacionamentos, memórias, fantasias e desejos também fluem pelos canais de mídia”. 

(JENKINS, 2009, p. 45).  

Segundo Jenkins (2009), a luta dos consumidores é a participação plena das suas 

culturas. Ele quer dizer que “a convergência representa uma mudança no modo como 

encaramos nossas relações com as mídias” (JENKINS, 2009, p. 51). Além de mudar 

inicialmente o relacionamento com a cultura popular, “as habilidades que adquirimos, nessa 

brincadeira, tem implicações no modo como aprendemos, trabalhamos, participamos do 

processo político e nos conectamos com pessoas de outras partes do mundo” (JENKINS, 2009, 

p. 51). A partir dos estudos realizados pelo autor, a cultura participativa, não só de fãs, mas do 

público em geral, apresenta um peso considerável, caso seja ignorado ou não devidamente 

compreendido: 

 

O público, que ganhou poder com as novas tecnologias e vem ocupando um espaço 

na intersecção entre os velhos e os novos meios de comunicação, está exigindo o 

direito de participar intimamente da cultura. Produtores que não conseguiram fazer as 

pazes com a nova cultura participativa enfrentarão uma clientela declinante e a 

diminuição dos lucros. As contendas e as conciliações resultantes irão redefinir a 

cultura pública do futuro (JENKINS, 2009, p. 53). 
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Para Martino (2015), a cultura participativa, exercida por fãs, passa a se segmentar no 

ciberespaço: “trocar informações com outros fãs, participar de encontros e eventos, dividir 

novidades e materiais, enfim, manter contato com os demais era fundamental, para alimentar o 

fandom, do inglês ‘fankingdom’, isto é, o conjunto de fãs de um determinado produto da mídia” 

(MARTINO, 2015, p. 158). O autor explica que, através de diversas mídias digitais e pela 

internet, “essas conexões se tornaram mais fáceis e numerosas, garantindo uma visibilidade 

crescente à cultura dos fãs” (MARTINO, 2015, p. 158). 

Com a flexibilidade conectiva no ciberespaço e liberdade de manipulação digital, que 

dispõe de um ilimitado leque de recursos técnicos, Martino (2015) pensa que os fãs, ou 

‘comunidades de fãs’, encontram mais possibilidades de apresentar suas admirações a seus 

ídolos, de forma criativa: 

 

Inventar histórias com suas personagens favoritas, escrever ou adaptar músicas para 

cenas específicas, criar roupas e adereços semelhantes aos dos artistas. A cultura dos 

fãs mostrou toda a possibilidade de uma audiência produtiva, que não apenas se 

articulava com os produtos culturais disponíveis, mas, também, desenvolvia suas 

próprias versões paralelas, de maneira criativa (MARTINO, 2015, p. 160). 
 

Dentro do campo onde fãs fazem uso das mídias digitais, para construírem 

criativamente homenagens ou demonstrações de admiração por determinado filme, série, 

televisão, game, livro ou grupo musical, segundo Martino (2015), existe o fanart, que nada mais 

é do que desenhos ou pinturas, dedicados a personagens, pessoas famosas, grandes ídolos, e 

mais de acordo com a proposta do fã-autor. “Há desde desenhos caseiros até complicadas 

elaborações em tela, sem mencionar os programas de design, usados para criar suas próprias 

versões de cenas específicas ou, o que também é comum, inventar seus próprios momentos 

específicos” (MARTINO, 2015, p. 160). Além do ‘fanart’, outras produções de fãs ocorrem na 

cibercultura, em comunidades virtuais, redes sociais ou sites específicos. São “as fanfics”, 

histórias escritas pelos fãs, com personagens de filmes, membros de banda ou séries de TV, 

podendo criar finais alternativos, em relação ao original – por exemplo, em Harry Potter, 

Dumbledore se tornar amigo de Voldemort” (MARTINO, 2015, p. 160). Muitas possibilidades 

se apresentam, pelo meio cibernético, até de fãs exporem seus desejos com seus ídolos, 

“simplesmente usar personagens em situações imaginadas pelo fã-autor – digamos, inventar um 

romance entre o protagonista e algum indivíduo secundário na trama” (MARTINO, 2015, p. 

160). 

O autor salienta que “a divulgação desse material, entre fãs online, algo fundamental 

para a manutenção do sentido de comunidade, alcança outra visibilidade na internet, 
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começando, ainda nos anos de 1990, pelas redes de blogs de fãs, com links entre si, até as 

inúmeras comunidades e redes sociais conectadas” (MARTINO, 2015, p. 160). Sobre a 

importância do fã, ativamente participativo, nas redes digitais, Martino (2015) destaca que: 

 

 

A cultura dos fãs altera, entre outros elementos, as relações entre as indústrias 

produtoras do entretenimento e seus públicos. A participação online constante, os 

debates a respeito de episódios de uma série ou mesmo a publicação de opiniões 

críticas, muitas vezes bastante fundamentadas, alcança os espaços de produção, 

podendo, eventualmente, alterar tramas, indicar erros ou imprecisões e mesmo, em 

alguns casos, estabelecer linhas narrativas paralelas ao canon, isto é, aos elementos 

‘oficiais’ de uma trama (MARTINO, 2015, p. 161). 

 

Para o autor, “as concepções a respeito da pessoa em frente à tela da televisão, dentro 

do cinema ou ouvindo uma banda, mudaram de maneira radical ao longo dos séculos XX e 

XXI” (MARTINO, 2015, p. 161). A figura do fã, desde sua origem até a realidade atual, com a 

existência do ciberespaço e das mídias digitais, “de massa alienada, torna-se um receptor ativo 

e, posteriormente, uma audiência produtiva que, usando as mídias digitais, não apenas articula 

os produtos da mídia com seu próprio cotidiano e estilo de vida, mas, também, ‘re-produz’, 

recria os conteúdos e ideias, a partir de suas concepções. Uma produção em rede, decorrente 

dos vínculos de comunidade, passível de provocar alterações no delicado equilíbrio das 

indústrias produtoras” (MARTINO, 2015, p. 161). O autor ainda afirma que “no espaço da 

audiência produtiva, um outro equilíbrio de forças entre produtores e receptores é estabelecido. 

No domínio das mídias digitais, a cultura dos fãs expande e modifica as fronteiras da indústria 

cultural” (MARTINO, 2015, p. 161). 

A força do que é produzido por fãs, através das mídias digitais, foi evidenciada pelo 

autor Martino (2015), anteriormente, porém sem mencionar, ainda, um componente importante 

desse universo, o ‘meme’. “Assim como genes estão na base biológica do que somos, os memes 

parecem ser, ao menos parcialmente, um componente da base cultural, responsável por formar 

os seres humanos” (MARTINO, 2015, p. 177). O autor afirma que “imagens, sons, gestos, 

palavras, melodias, jeitos de se vestir e, até mesmo, elementos complexos, como crenças ou 

rituais, se disseminam pela sociedade, na forma de memes” (MARTINO, 2015, p. 177 e 178). 

Segundo Martino (2015), as mídias digitais se encaixaram, como luvas, para os memes, 

considerando as observações anteriores do autor.  

Para contribuir no entendimento acerca dos ‘memes’, na internet, o autor evidencia 

este conceito citando Limor Shifman, do livro ‘Memes in digital culture’: 
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A facilidade de manipulação digital e divulgação de conteúdos, sejam textos, sons ou 

imagens, permite que qualquer ideia, rapidamente, possa ser produzida ou alterada – 

exatamente o que define um meme. Qualquer pessoa com conhecimentos 

rudimentares de edição digital de imagens pode, potencialmente, se apropriar de uma 

ideia, modificá-la e compartilhá-la (MARTINO, 2015, p. 178). 
 

Para Martino (2015), “os memes são transmitidos, primordialmente, entre indivíduos. 

No entanto, por conta da velocidade e alcance de sua disseminação, se tornam fenômenos 

culturais e sociais, que ultrapassam a ligação entre as pessoas” (MARTINO, 2015, p. 178). O 

autor quer dizer que a velocidade informativa, existente na internet e, consequentemente, nas 

redes sociais, impulsiona o impacto dos memes, para além dos laços entre os indivíduos. Com 

isso, exibe-se o comportamento da cultura participativa, “essa relação entre o nível micro do 

compartilhamento individual e o nível macro do alcance social, tornam os memes 

particularmente importantes, para se entender a cultura contemporânea” (MARTINO, 2015, p. 

178).  

Sobre essa arte de apropriação originada, com força, na internet, o autor afirma que 

“se os memes são veículos de transmissão de grupos de ideias, as redes sociais e as 

possibilidades de compartilhamento de informações são um meio de expansão de ideias, à 

velocidade da luz” (MARTINO, 2015, p. 178). A dependência dos memes para sobreviver, 

segundo Martino (2015), está diretamente ligada aos atores - “a criação de conteúdo pelos 

usuários (user-generated contente) está no coração desse conceito: para sua sobrevivência, os 

memes dependem de sua contínua apropriação, transformação e redistribuição pelas pessoas” 

(MARTINO, 2015, p. 178). Com essa dependência de durabilidade, no ciberespaço, pelos 

participantes de redes sociais digitais, “memes seriam uma forma de criar laços, ainda que 

difusos, entre as pessoas: reelaborar um meme é ser parte de uma comunidade, talvez anônima, 

mas não menos forte” (MARTINO, 2015, p. 179). Para Martino (2015): 

 

Memes são compartilhados em redes sociais digitais, de certa maneira, pelo mesmo 

motivo que pessoas contam piadas ou histórias que ouviram: para fazer parte do grupo 

– e nada melhor do que uma boa narrativa para criar laços entre pessoas. 

Especialmente, se a mensagem tiver características próprias, que só podem ser 

decifradas por quem faz parte do grupo. Assim, entender um meme significa estar 

entre as pessoas que conseguem decifrar mensagens nem sempre claras para quem 

não conhece o contexto (MARTINO, 2015, p. 179). 

 

A transformação dos memes, pelas mãos dos atores (usuários de redes sociais digitais), 

é o que move essa cultura digital que, também, se apresenta no ciberespaço, local online que, 

segundo as ideias de Lemos (2002), é regido pela ‘re-mixagem’, “conjunto de práticas sociais 

e comunicacionais de combinações, colagens, cut-up de informação, a partir das tecnologias 



36 

 

digitais” (LEMOS, 2002, p. 1). O autor traz o conceito das novas tecnologias comunicacionais 

do século XXI, caracterizado pela descentralização informativa e conectando com a ideia de re-

mixagem. “A liberação da emissão, o princípio em rede e a reconfiguração são consequências 

do potencial das tecnologias digitais, para recombinar” (LEMOS, 2002, p. 3). Segundo Lemos 

(2002), a ideia de apropriação está diretamente ligada à cultura participativa e as dinâmicas de 

comunicação, diante à reconfiguração antes mencionada. “A nossa cultura não é uma cultura 

da simples apropriação ou empréstimo, da produção, do produto, ou da audiência, mas uma 

cultura da participação, e essa participação se dá pelo uso e livre circulação de obras” (LEMOS, 

2002, p. 3). 

Sobre isso, Martino (2015) diz que os memes “podem ser amplamente transformados, 

durante o processo de replicação. São feitas novas versões, imitações, paródias, reelaborações 

e recontextualizações” (MARTINO, 2015, p. 180). Sobre esse tipo de manifestação digital, o 

autor afirma que, “de certa maneira, essas mudanças são importantes, para garantir a 

sobrevivência do meme, no ambiente altamente competitivo da internet” (MARTINO, 2015, p. 

180). 

 

3.3 – Nativos digitais X imigrantes digitais 

 

Menciona-se, neste trabalho, uma associação entre crianças/jovens com nativos 

digitais que, por sua vez, são definidos por nascerem na época das dinâmicas tecnológicas 

digitais, “eles passaram a vida inteira cercados e usando computadores, vídeo games, tocadores 

de música digitais, câmeras de vídeo, telefones celulares, e todos os outros brinquedos e 

ferramentas da era digital”. (PRESNKY, 2001, p. 2). Esclarecendo melhor a nomenclatura de 

‘nativo digital’, faz-se necessário polarizar esta condição em relação às tecnologias. “Aqueles 

que não nasceram no mundo digital, mas em alguma época de suas vidas, ficaram fascinados e 

adotaram muitos, ou a maioria, dos aspectos da nova tecnologia, são, e sempre serão 

comparados a eles, sendo chamados de Imigrantes Digitais” (PRESNKY, 2001, p. 2). Estes 

imigrantes são representados por pessoas que viveram, boa parte da vida, sem o contato diário 

com diversas tecnologias comunicativas, sem a convergência digital, que existem nas três 

últimas décadas, e que, de uma forma ou outra, passam a se introduzir neste universo e 

encontrando dificuldades que os nativos digitais, naturalmente, desconhecem.  

Os próprios costumes, perante as ferramentas da internet, se diferenciam entre os 

nativos digitais e os imigrantes digitais. “Os nativos digitais estão acostumados a receber 
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informações, muito rapidamente. Eles gostam de processar mais de uma coisa por vez e realizar 

múltiplas tarefas. Eles preferem os seus gráficos antes do texto, ao invés do oposto. Eles 

preferem acesso aleatório (como hipertexto). Eles trabalham melhor, quando ligados a uma rede 

de contatos. Eles têm sucesso com gratificações instantâneas e recompensas frequentes” 

(PRESNKY, 2001, p. 2). 

O que é uma naturalidade para estes jovens nativos, por outro lado, são grandes 

barreiras para os imigrantes digitais, que “tipicamente tem pouca apreciação por estas novas 

habilidades que os nativos adquiriram e aperfeiçoaram, através de anos de interação e prática. 

Estas habilidades são quase totalmente estrangeiras aos Imigrantes, que aprenderam 

vagarosamente, passo-a-passo, uma coisa de cada vez, individualmente e, acima de tudo, 

seriamente” (PRESNKY, 2001, p. 2 e 3). 

Esses conceitos trabalhados por Presnky (2001), sobre nativos e imigrantes digitais, 

contribuem para compreender alguns aspectos de uma das análises, que compõem a tendência 

metodológica proposta pelo presente pesquisador. 
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4– METODOLOGIA 

 

Com a pesquisa quali-quantitativa, caráter subjetivo, este trabalho se apoia nos estudos 

de internet, que buscam a compreensão da diversidade, trazida pelo objeto empírico ao receptor. 

 

Embora comumente os métodos quantitativos e qualitativos sejam vistos como 

incompatíveis e mutuamente excludentes, é possível entende-los como abordagens 

complementares, a serem mobilizadas conforme os objetivos de cada pesquisa, de 

forma integrada ou em etapas sucessivas (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2015, 

p. 67)             

 

Neste estudo, são combinadas técnicas qualitativas e quantitativas para atender aos 

objetivos propostos. Para realizar este trabalho, será utilizada como técnica de pesquisa a 

netnografia. 

 

A internet não é um ciberespaço monolítico ou ‘um não lugar’. Em vez disso, ela é 

constituído por inúmeras novas tecnologias, utilizadas por diversas pessoas. em 

muitas locações do mundo real. Consequentemente, há muito a ser ganho por uma 

abordagem etnográfica, através da investigação de como as tecnologias da Internet 

estão sendo compreendidas e assimiladas, em algum lugar em particular (MILLER & 

SLATER apud FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2015). 
 

 

Seguindo este parâmetro netnográfico, pretendeu-se encontrar e interpretar 

apropriações d’O Rappa na rede social, (especificamente um ‘fandom’, no Facebook), em fãs 

da banda, que estão em ‘algum lugar em particular’ na internet. Esse grupo6 foi selecionado, 

para coletar amostras e, assim, trabalhar nelas, para encontrar indícios que contribuam, 

efetivamente, com a pesquisa. Ou seja, “a internet pode ser tanto objeto de pesquisa (aquilo que 

se estuda), quanto local de pesquisa (ambiente onde a pesquisa é realizada) e, ainda, instrumento 

de pesquisa (por exemplo, ferramenta para coleta de dados sobre um dado tema ou assunto)” 

(FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2015, p. 17). Compreender a cultura de fãs, no ambiente 

das redes sociais, é um dos objetivos específicos deste trabalho, assim como observar, a partir 

da etnografia, apropriações d’O Rappa, em um grupo do Facebook, dedicado à banda. 

Com o avanço consideravelmente rápido das dinâmicas interativas da internet e das 

convergências tecnológicas, naturalmente, os estudiosos da internet também passam a 

progredir, em termos metodológicos, para análise do espaço cibernético, neste caso a etnografia 

virtual. 

                                                 
6  O fandom O RAPPA, localizado no Facebook, tem fluxo controlado, pois é de característica fechada, ou seja, se o 

usuário pretende interagir no espaço, precisa da aceitação de moderador (es).  
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A metodologia de uma etnografia é inseparável dos contextos nos quais ela é 

empregada e é uma abordagem adaptativa, que floresce na reflexividade sobre o 

método. A abordagem etnográfica, descrita aqui, tem como objetivo fazer justiça à 

riqueza e complexidade da Internet e, também, defender a experimentação, dentro do 

gênero, como uma resposta a novas situações (HINE apud AMARAL; FRAGOSO; 

RECUERO, 2015). 
 

Acompanhando essa riqueza e complexidade da internet, para fins metodológicos, a 

netnografia (net + etnografia) é introduzida como uma extensão mais aprofundada no que tange 

à pesquisa qualitativa. “Robert Kozinets popularizou o termo, em suas pesquisas relacionadas 

aos fandoms, ao marketing e às comunidades de consumo on-line, na metade dos anos 90, 

usualmente centradas na questão do usuário e da audiência” (FRAGOSO; RECUERO; 

AMARAL, 2015, p. 174). 

 

A netnografia, como proposta de investigação na internet, enriquece as vertentes do 

enfoque de inovação e melhoramento social, que promovem os métodos ativos e 

participativos, dentro do espectro do qualitativo (metodologia e prática social), 

integrando-se ao que a internet tem provocado em nosso cotidiano, transformações 

importantes nas maneiras como vivemos (GEBERA apud FRAGOSO; RECUERO; 

AMARAL, 2015). 
 

 

A livre interação de ida e vinda, o fluxo dinâmico de relacionamentos da “vida social 

on-line e os mundos sociais da ‘vida real’” (Kozinets, 2010, p. 2) possibilitam uma coleta de 

dados riquíssimos, para uma pesquisa qualitativa pretendida neste trabalho. “As amostragens 

qualitativas buscam selecionar os elementos mais significativos para o problema de pesquisa. 

Assim, ao contrário das amostras quantitativas, tipicamente probabilísticas, as amostras 

qualitativas são, portanto, tipicamente intencionais” (AMARAL; FRAGOSO; RECUERO, 

2015, p. 68). Quando dito intencional significa que a coleta de dados lidará com um número 

menor de amostras, em relação às quantitativas, que apresentam um caráter de probabilidades 

e generalizações, que não se encontram na aplicação metodológica pretendida neste trabalho 

científico. 

 

[...] o número de componentes da amostra é menos importante que sua relevância para 

o problema da pesquisa, de modo que os elementos da amostra passam a ser 

selecionados, deliberadamente, conforme apresentem as características necessárias 

para a observação, percepção e análise das motivações centrais da pesquisa 

(AMARAL; FRAGOSO; RECUERO, 2015, p. 67). 

 

As dinâmicas oferecidas pelas redes sociais são um bom encaixe para a pesquisa 

qualitativa, que “visa uma compreensão aprofundada e holística dos fenômenos em estudo e, 
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para tanto, os contextualiza e reconhece seu caráter dinâmico, notadamente, na pesquisa social” 

(FRAGOSO, 2015, p. 67).                                               

A comunicação, segundo Barbero (2009), assume o sentido de práticas sociais, onde 

o receptor é considerado produtor de sentidos e o cotidiano, espaço primordial da pesquisa. Está 

afirmação nos coloca diante da atualidade, onde, já há algum tempo, o receptor não se comporta 

daquela maneira, onde a informação era vertical, centralizada. Agora, não é mais assim, está 

descentralizada, ou seja, tanto o emissor quanto o receptor se utilizam dos meios, para utilização 

social de informações que, até pouco tempo atrás, não estavam disponíveis em mãos da maioria 

da sociedade. As mediações, conforme o autor, produzem e reproduzem os significados sociais, 

sendo o lócus, que possibilita compreender as interações entre a produção e a recepção. 

 

4.1 - Objeto empírico  

 

A presente pesquisa utiliza a metodologia netnográfica e tem como foco o grupo do 

Facebook formado por fãs do conjunto musical brasileiro “O Rappa”. No grupo O RAPPA7, 

dedicado à banda, os fãs exercem suas interações, única e exclusivamente, ao Rappa, suas 

músicas, letras, mensagens, shows e, também, expõem seus cotidianos, de uma forma associada 

à obra do grupo. Essa comunidade virtual é fechada e tem 13.499 membros, quatro 

administradores: Monika Souza, Larissa Falcão, Cristina Antonia Vereda e Erick Carvalho. 

Para a realização desta pesquisa, foram feitos três procedimentos: entrevista semiestruturada, 

com um dos moderadores do ‘fandom’, no Facebook, aplicação de um questionário, com os 

integrantes do fandom, e análise individual de 14 postagens, pertinentes para o problema de 

pesquisa e para os objetivos, tanto geral quanto específicos. 

As postagens neste grupo são interessantes, no que se refere à apreciação da obra da 

banda. Desde referências de letras e músicas de determinados álbuns, da positividade que as 

mensagens da banda emitem, até a convergência destas com a vida cotidiana dos fãs. Uma 

característica nas postagens, que chama atenção, é que todos, membros e administradores, se 

consideram como a “Família O Rappa”. E é neste terreno do ciberespaço, localizado na rede 

social Facebook, grupo formado por fãs da banda, que esta pesquisa netnográfica é realizada, a 

partir das postagens relacionadas ao álbum Lado B Lado A. O objetivo é identificar se existe 

apropriação destes fãs, no seu cotidiano cibernético, a partir deste álbum específico.  

                                                 
7  <https://www.facebook.com/groups/Orappanuncatemfiim/> 
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Para decidir qual grupo de fãs, dedicados à banda “O Rappa”, no Facebook, seria 

objeto deste estudo, foi realizado um mapeamento. Após este movimento, identificaram-se três 

grupos potenciais, que continham membros e, talvez, conteúdo suficiente para realização da 

pesquisa. Porém, destes três grupos, apenas um deles se mostrou pertinente, realmente com 

características maduras, qualidades dinâmicas e interativas necessárias, para contribuir com 

esta pesquisa. O grupo escolhido para a pesquisa foi “O RAPPA”, (já descrito anteriormente) e 

os outros dois, “O RappA8” e “O Rappa9”, acabaram não entrando nos parâmetros buscados 

para a pesquisa. Nestes dois últimos, a quantidade de membros e interação não mostram 

obstáculos para encaixar num parâmetro quantitativo de conteúdo, mas, no quesito qualidade 

de conteúdo, deixa muito a desejar, quando se trata das prioridades desta pesquisa.  

No grupo eleito, os membros interagem e contemplam, também, a obra pretendida da 

banda, Lado B Lado A, enquanto as outras duas não apresentaram essa profundidade. Por 

exemplo, num destes dois grupos, se encontra uma dinâmica limitada à idolatria superficial do 

vocalista Marcelo Falcão e postagens um pouco fúteis, que não se referem a nenhuma música, 

letra ou mensagem. Exemplo: exaltando a beleza do vocalista, as roupas que usa. Esta pesquisa 

não trata de questões estéticas e, sim, de apropriação por parte de fãs do Rappa relativas à sua 

obra, especificamente o terceiro álbum. Então, por este pontual motivo, não entrou como objeto 

empírico.  

E o terceiro grupo, encontrado no mapeamento, continha postagens que fugiam da 

própria proposta do fandom, dedicado ao Rappa. Um exemplo disso é uma postagem com fotos 

de porções de maconha (cannabis sativa), mistura de gostos musicais, que não são basicamente 

da banda carioca, perdendo, de certa forma, a identidade do grupo, ou seja, há falta de 

moderação.  

Como observa Jenkins (2009), “nenhum grupo consegue controlar o acesso e a 

participação” (JENKINS, 2009, p. 52). O autor afirma que, com a força das dinâmicas de 

circulação informativa e criativa no ciberespaço, mesmo com moderação, não tem como privar 

comentários e reações negativas e até compartilhamentos em outras redes, o que configura a 

apropriação negativa.  

Outra questão importante, quando se fala em apropriação em redes sociais, é o talento 

individual de cada participante do grupo, “nem todos os consumidores têm acesso às 

habilidades e aos recursos necessários para que sejam participantes plenos das práticas 

culturais” (JENKINS, 2009, p. 51). Sendo assim, alguns participam mais ativamente, alguns só 

                                                 
8  https://www.facebook.com/groups/1458193937794723/ 
9  https://www.facebook.com/groups/220830587936319/ 
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curtem, outros apenas visualizam. Cada usuário apresenta determinada intensidade 

participativa, no grupo, configurando as maneiras dinâmicas de comunicação existentes no 

universo cibernético.  

Diante deste panorama, a pesquisa se divide em três etapas de análise: a primeira é 

uma entrevista semiestruturada, realizada, via Facebook, pelo presente pesquisador, com uma 

das moderadoras do fandom pesquisado, Monika Souza. Segunda etapa, aplicação de 

formulário/questionário nos domínios do fandom d’O Rappa, no Facebook, e análise dos 

resultados, que teve a primeira postagem no dia 24 de maio de 2016. A própria administradora 

do grupo fez a postagem do formulário, para que os integrantes do fandom respondessem as 

perguntas pertinentes para esta pesquisa. Outra postagem, do mesmo formulário, foi feita pela 

administradora, no fandom, buscando ampliar a participações de fãs. E teve seu fechamento, 

no dia 2 de junho, totalizando 470 respondentes. E a terceira etapa é a análise individual de 14 

postagens, realizadas pelos membros do fandom, localizado no Facebook. 

Neste momento, seguem as observações da primeira etapa da pesquisa, a entrevista 

com Monika Souza (ver Apêndice 1). A administradora do fandom explica que a moderação é 

feita por ela, verificando se os perfis que solicitam participação, são fakes (falsos) ou não. Outro 

procedimento que a moderadora utiliza, para aceitar ou não membros, é a observação dos perfis, 

que enviam solicitação de acesso. Então, ela confere se a pessoa, realmente, é fã da banda. Não 

necessariamente, o usuário necessita ter realizado alguma publicação, envolvendo a banda, mas 

esse comportamento, que demonstra admiração pela banda, ajuda a moderadora a decidir quem 

entra no seu fandom, ou não. Um dos motivos que levaram Monika a criar este fandom fechado, 

foi o fato de uma de suas experiências em outro grupo de fãs, no Facebook. Essa comunidade 

anterior apresentava circulação de conteúdos, que tangenciavam a temática proposta, que era, 

inicialmente, sobre O Rappa. Por este motivo, ela resolveu sair deste fandom, com falta de 

moderação, e criou o seu próprio. Com o banimento deste grupo, que apresentava falta de 

moderação, Monika Souza e Larissa Falcão (outra moderadora do grupo fechado) decidiram 

criar um grupo fechado, ‘O RAPPA’ (grupo pesquisado), e trouxeram alguns participantes do 

outro grupo que, realmente, se mostravam fãs. Inclusive, um dos motivos que, também, 

ajudaram-na a criar este grupo, foi o apelo de um outro fã, participante do grupo, sem 

moderação, que apreciava as postagens dela.  

Esse novo grupo tem mais de um ano de existência, com mais de 13 mil membros e 

com os conteúdos circulando, de forma moderada, sem postagens não relacionadas à banda “O 

Rappa”, apresentando características diferentes da outra comunidade que participou. Dessa 

maneira, Monika consolidou uma dinâmica respeitosa, entre os fãs no seu fandom. Por ser 
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fechado, executar filtros nos perfis de membros, controlando quem entra e quem sai do grupo, 

os problemas com haters10 e postagens indesejadas acabaram.  

A possibilidade de membros serem banidos, por não respeitarem as regras do fandom, 

que se restringe em “postar, apenas, conteúdos relacionados à banda O Rappa, é decidida pelos 

moderadores. Quem não segue esta regra tem suas postagens apagadas, fica bloqueado e não 

pode mais interagir no grupo.  

As postagens, segundo a entrevistada, devem tratar da banda em geral, ou seja, sem 

envolver o lado pessoal dos artistas, apenas o que se relaciona à obra musical deles. Ela mesma 

ressalta que artista não gosta que falem de sua vida privada e, na verdade, o que interessa para 

o público é o trabalho da banda.  

Além disso, a própria administradora faz montagens de aniversário, em homenagem 

aos fãs membros aniversariantes do fandom (a informação sobre datas de nascimento está 

disponível nos perfis). Geralmente, fotos que os próprios membros tiram com os artistas, 

pesquisando o álbum nos perfis dos aniversariantes do dia. 

Sobre a periodicidade das postagens, a moderadora afirma que deixa os membros do 

fandom à vontade. Em particular, ela faz postagens, quando a criatividade fala mais alto. Ela 

faz diversas montagens, divulgação da banda, com datas de shows, inclusive memes. Enfim, a 

ideia e intenção de Monika é que os integrantes do fandom se sintam à vontade para postar 

quando e o quanto quiserem, desde que não fujam das ‘regras’, ou seja, material relacionado, 

exclusivamente, à banda, sem tratar da vida privada dos artistas. Ela relata que esse fandom 

fechado contém membros de outro grupo aberto, com 46 mil membros (onde ela era apenas 

participante, e não moderadora). Porém, a falta de moderação era um problema e aquela 

comunidade fugia do intuito, que era circular conteúdos direcionados à cultura musical do 

Rappa. Conforme a moderadora (ver entrevista no Apêndice), havia conteúdo pornográfico, o 

que sinalizava falta de moderação.  

Voltando a tratar do fandom estudado, Monika afirma que sua prioridade, como 

responsável por engajar os membros, é homenagear os aniversariantes, acreditando ser este seu 

diferencial. Pode acontecer de alguns membros não receberem essas homenagens, pois são 

milhares de fãs. Mas, segundo ela, os membros lembram, ou reclamam. Assim, ela cria os laços 

e quem vai ter as montagens dela são, justamente, os fãs que estão se relacionando com ela no 

grupo, seja lembrando ou reclamando. Para a moderadora, esta cobrança dos membros não é 

problema e monta as homenagens de aniversários atrasadas, pois com tantos fãs no fandom, é 

                                                 
10 Haters são os internautas que se utilizam dos espaços livres da internet para disseminar o ódio por algo, 

alguém ou alguma causa.  
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normal que um ou outro seja esquecido, além do fato de ela realizar este serviço sozinha e por 

ser fã da banda. Receber mensagens de agradecimento e elogios de participantes fazem parte 

da realidade virtual estabelecida no fandom. Segundo Monika, os fãs recebem essas 

homenagens como um presente, o que faz com que fiquem ansiosos, quando suas datas de 

aniversário estão próximas. A própria moderadora afirma gostar dessa dinâmica, pois sua ideia 

de fandom do Rappa, neste grupo fechado, funciona como ela gostaria, ao contrário do outro, 

em que ela era, apenas, membro, não administradora. Sendo que todo o controle é exercido para 

que a circulação dos conteúdos esteja conforme seus ideais, para o fandom. 

A administradora afirma que participa de outros grupos de fãs, porém sua dedicação é 

focada, exclusivamente, ao grupo de fãs do Rappa. Monika conta que, em outros fandoms, fãs 

entram em polêmicas, justamente, o comportamento que a moderadora não aprecia e não quer 

ver acontecer no fandom dedicado ao Rappa, pelo qual é responsável. A busca da moderadora 

é pela ideia de positividade, que proporcione interações e trocas enriquecedoras entre os fãs, o 

que, segundo ela, é o que as mensagens das músicas da banda transmitem. Monika assinala que 

todos os fãs têm liberdade de expressar suas opiniões, mas que seja com respeito, sem ofensas 

e sem utilizar de artifícios maldosos, que ela mesma salienta na entrevista. 

Na entrevista, perguntou-se sobre possível contato dela com os integrantes da banda 

“O Rappa”, seja online ou pessoalmente. Ela afirma que mantém contato com os músicos, via 

redes sociais, e que, também, já esteve pessoalmente com eles, em camarins de shows, entre 

outros momentos. Em sua relação online, com o vocalista Marcelo Falcão, Monika afirma que 

o artista a segue, no Twitter, e que, inclusive, já postou, no Instagram, uma de suas montagens 

- aquelas que a moderadora faz no fandom, do Facebook. Ela se declara verdadeira fã do Rappa, 

ao exaltar que a banda é sua razão de viver e que sua admiração é intensa.  

Agora na segunda etapa, prende-se à análise individual dos resultados do formulário 

(ver Apêndice 2) postado na página do fandom do Rappa, no Facebook, tendo início no dia 24 

de maio de 2016 e encerramento em 2 de junho de 2016. São perguntas sobre a banda feitas 

para participantes do fandom pesquisado, com o intuito de contribuir para alcançar os objetivos 

propostos pelo presente pesquisador. No total, 17 questões, sendo que 15 são quantitativas e as 

outras duas qualitativas, abrindo espaço para a subjetividade das respostas. 

A seguir, os resultados obtidos. Cada pergunta do formulário está colocada junto ao 

infográfico e à análise individual, respectivamente. Apenas as duas questões subjetivas, já 

mencionadas, não apresentam infográficos, apenas a análise dos dados qualitativos, obtidos 

através da participação dos respondentes. 
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Figura 2 – Gênero dos fãs 

 

A partir do resultado trazido pelas respostas dos fãs do Rappa, para a primeira 

pergunta, que no total somam 460, a maior parte é do sexo feminino, 57,2%, um total de 263 

mulheres. O sexo masculino apresenta 195 participantes ou 42,4%. E duas pessoas, 0,4%, 

responderam a opção outros, ou seja, não se considera do sexo feminino e nem do masculino, 

preferem outra denominação.  

 

 

Figura 3 – Idade dos fãs 
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No universo dos fãs que responderam o formulário, especificamente nesta pergunta, 

houve 458 respostas. Em sua maior parte, 201 participantes ou 43,9% (em verde), afirmam ter 

nascido de 1991 a 2000, sendo assim, pode-se denominá-los ‘nativos digitais’. Outra parcela, 

com 169 participantes ou 34,9% (laranja), nasceram de 1981 a 1990. 80 participantes ou 17,5%, 

(vermelha), nasceram de 1961 a 1980; quatro participantes ou 0,9%, (roxo), nasceram de 2001 

a 2016 e quatro pessoas ou 0,9% (azul), nasceram de 1945 a 1960. 

Em diferentes proporções, pode-se confirmar, no universo de respondentes, que há 

prevalecem os fãs que nasceram antes de 1990, os considerados imigrantes digitais. Contudo, 

o maior percentual é o de nascidos entre 1991 e 2000, ou seja, nativos digitais. Também é 

possível confirmar a presença de outras gerações, dividindo a mesma cultura musical. 

Vale lembrar que O Rappa é uma banda surgida no final do século XX e ainda está em 

atividade. 
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Figura 4 – Procedência dos fãs 

 

Dos 460 respondentes a esta questão, 169 fãs ou 36,7% deles são do estado Rio de 

Janeiro, ou seja, a maior parcela dos participantes. Pernambuco apresenta 121 fãs ou 26,3%. 

Pondera-se que, no dia 3 de junho de 2016, a banda lançou no mercado o ‘Acústico Oficina 

Francisco Brennand’, na capital pernambucana, Recife. Em São Paulo, 87 fãs ou 18,9%. A 

maior concentração de fãs está nestes três estados: Rio de Janeiro, Pernambuco e São Paulo. E 

em concentrações menores, os demais estados brasileiros, também, abrigam membros deste 

fandom, conforme os dados a seguir: 

- Minas Gerais - 27 fãs ou 5,9%;  

- Paraíba - dez fãs ou 2,2%; 

- Bahia - oito fãs ou 1,7%; 

- Rio Grande do Norte - seis fãs ou 1,3%; 
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- Alagoas - quatro fãs ou 0,9%. 

- Ceará - quatro fãs ou 0,9%; 

- Distrito Federal – quatro fãs ou 0,9%; 

- Espírito Santo - quatro fãs ou 0,9%; 

- Paraná - quatro fãs ou 0,9%; 

- Sergipe - três fãs ou 0,7%; 

- Goiás - duas fãs ou 0,4%; 

- Rio Grande do Sul – dois fãs ou 0,4%; 

- Santa Catarina – dois fãs ou 0,4%. 

 

 

 

Figura 5 – Como conheceu a banda 

 

A questão acima abre possibilidade para mais de uma resposta. Dos 457 fãs que 

responderam esta questão, 194 ou 42,5% afirmam que tiverem o primeiro contato com a obra 

da banda O Rappa pelo meio radiofônico. A segunda resposta mais selecionada pelos 

participantes foi a de sugestão de amigos, com 178 respostas 38,9%. Em seguida, shows ou 

festivais, com 104 participações ou 22,8%. Alguns tiveram acesso às músicas d’O Rappa pela 

televisão: 75 deles, o equivalente a 16,4% do total de respondentes. Com 7,9% das respostas 

ou 36 fãs, os que conheceram o grupo através do ‘Youtube’. Em torno de 4,4%, ou 20 fãs, 

conheceram a banda O Rappa, através da rede social Facebook, enquanto que outros 2,8%. ou 

13 fãs, tiveram acesso à obra da banda, em sites distintos. As mídias impressas, como revista e 

jornal, influenciaram menor parte dos respondentes, 12 fãs ou 2,6% deles e 11 fãs ou 2,4%, 

respectivamente. E uma mínima porcentagem mencionou as plataformas de música online, 
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Spotify e Deezer, citadas por 8 fãs ou 1,8%, e blogs, lembrados por 3 fãs, o equivalente a 0,7% 

dos respondentes. 

Com estes dados, afirma-se que o meio radiofônico foi o que mais teve impacto sobre 

a maneira de como os fãs tiveram seu primeiro contato com a obra da banda “O Rappa”. 

Seguido de sugestão de amigos, festivais e shows, e as plataformas digitais como Youtube e 

Facebook, entre outras. Os meios impressos também causaram influência neste quesito. 

 

 

Figura 6 – Qual o disco favorito dos fãs 

 

A questão acima oferece a possibilidade de mais de uma marcação. A preferência por 

um álbum/disco da banda, por parte de 458 respondentes, foi pelo ‘Acústico MTV’, gravado 

em julho de 2005, 40% da preferência dos participantes, 183 fãs. O segundo disco preferido 

pelos membros do fandom é o Lado B Lado A, com 39,1% ou 179 respostas. O interessante é 

que o acústico realizado pela banda reúne uma coletânea de músicas, até aquele momento, e 

composições inéditas. Os produtos das gravações do acústico se dividiram em um CD (13 

faixas) e um DVD (19 faixas). O primeiro contém três músicas do álbum Lado B Lado A: 

‘Homem amarelo’, ‘Se não avisar o bicho pega’ e a faixa-título. E no segundo, mais canções 

do álbum de 1999/2000, ‘Cristo e Oxalá’, ‘Me deixa’ e O que sobrou do céu’ (nessa última com 

participação da cantora Maria Rita.  

Considerando que, em 2005, antes do lançamento do Acústico MTV d’O Rappa, o 

grupo dispunha de cinco álbuns, em circulação no mercado: ‘O Rappa’ de 1993, ‘Rappa mundi’ 

de 1996, ‘Lado B Lado A’ de 1999, ‘Instinto coletivo’ de 2001 e ‘O silêncio que precede o 

esporro’ de 2003. Das 19 músicas escolhidas para integrar o acústico, seis são do álbum Lado 

B Lado A, o que confirma o peso deste álbum para a banda. Nenhum outro trabalho tem tanto 
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destaque quanto o Lado B Lado A, neste acústico. Seis faixas do mesmo álbum, numa obra que 

recolhe o melhor da banda, então o Lado B Lado A confirma, sim, sua importância, tanto para 

os integrantes da banda, quanto para o próprio público. 

 

 

 

Figura 7 – Qual o motivo de ser fã 

 

A questão acima apresenta possibilidade para mais de uma resposta. Entre as razões 

para ser fã da banda O Rappa, conforme respostas de 458 integrantes do fandom, está a 

ideologia e a positividade. O maior número de participantes, 283 ou 61,8%, afirmam que o 

principal motivo de serem fãs deste grupo é a ideologia, passada através das músicas. Em 

seguida, outro viés trabalhado pela banda se destaca, segundo a afirmação dos fãs aqui, que é a 

positividade transmitida pelo Rappa. 54,4% ou 249 participantes pensam desta forma. Para 

27.1%, o equivalente a 124 fãs, a sonoridade da banda é o principal motivo. A relação com a 

comunidade é destacada por 23,1%, o equivalente a 106 fãs, que apreciam a proximidade com 

suas realidades, tratando de temas do cotidiano brasileiro, principalmente de quem mora na 

favela. Alguns membros do fandom afirmam que a superação é o maior motivo de ser fã da 

banda, 100 pessoas ou 21,8% dos participantes. A performance, ao vivo, dos integrantes d’O 

Rappa, com destaque para a figura do vocalista Marcelo Falcão, é o motivo de ser fã, para 95 

membros ou 20,7% deles. Na opção ‘Outro’, 8,1% de participações, no universo de 458 

respostas. E por fim, a malandragem, figurada entre as opções, tem o menor índice de marcação 

entre os fãs, apenas 17 pessoas ou 3,7% admiram este aspecto.  
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Figura 8 – Percentual de fãs que já foi a show 

 

Sobre a presença em shows da banda O Rappa, 454 membros do fandom responderam, 

sendo que 80,9% ou 369 fãs afirmam ter ido em dois shows ou mais, ou seja, a maioria dos 

participantes admiradores da banda. Outros presenciaram apenas um show, no caso 11,6% ou 

51 fãs. E 34 ou 7,5% dos fãs ainda não tiveram oportunidade de ir à um show d’O Rappa. 

 

 



52 

 

 

Figura 9 – Tipos de postagens e interesse dos fãs 

 

Esta questão abre possibilidade para mais de uma resposta. De 457 respondentes, 

50,3%, ou 230 fãs, afirmam que as fotos postadas no fandom chamam mais atenção. Os textos 

postados interessam para 216 fãs, ou 47,3% deles. As referências às letras ou discos da banda 

nas postagens chamam a atenção de 44,4% dos fãs, ou seja, 203 respondentes. Dos 

respondentes, 146 fãs, ou 31,9%, afirmam que os vídeos chamam mais atenção. A agenda de 

shows interessa para 21,4%, ou 98 dos fãs.  

Entre os conteúdos que circulam neste fandom, a moderadora do grupo faz montagens 

com intuito de homenagear fãs aniversariantes, utilizando fotos do membro homenageado e dos 

integrantes da banda O Rappa. As respostas afirmam que 21,4%, ou 98 fãs consideram que 

estas montagens chamam mais atenção no fandom. E, por fim, os memes chamam atenção para 

16 fãs ou 3,5% deles, ou seja, uma minoria. Enquanto a maioria prefere fotos, textos e 

referências às letras e discos da banda. 
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Essa participação em grupos no Facebook atravessa as fronteiras da 

internet e vai para o cotidiano? 

(458 respostas) 

 

Figura 10 – Fandom virtual X interações fora do ciberespaço 

 

Sobre as fronteiras entre o ‘real’ e ‘virtual’, como mostra a Figura 10, 458 membros 

do fandom afirmam que a participação perpassa o ciberespaço. Comprovou-se que 416 ou 

90,8% dos fãs atravessam estas fronteiras da internet e se estendem para o cotidiano, 

configurando, aqui, uma conexão real do online com o off-line.  

 

 

Figura 11 – Encontro de fãs no ambiente real 

 

Dos 458 respondentes desta questão, 67,9% ou 311 fãs afirmam ter encontrado, 

pessoalmente, membros do fandom, no Facebook, enquanto 147 ou 32,1% dos fãs responderam 

que não tiveram essa oportunidade. A questão a seguir, de ordem qualitativa, complementa esta 

pergunta. 
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Figura 12 – Questão qualitativa sobre encontros de fãs no ambiente real 

 

De 286 respondentes, comprova-se que os shows d’O Rappa são o local ou situação 

em que membros do fandom se encontram, de fato. Então, novamente pode-se afirmar a relação 

online e off-line ou virtual e real entre os fãs. Eles desenvolvem laços, tanto no espaço 

cibernético, local em que se iniciam as interações, a partir do interesse comum pela banda, 

quanto nos espaços físicos, como shows e eventos, que envolvem a cultura da família O Rappa, 

tema da questão a seguir. 

 

 

Figura 13 – Família O Rappa 

 

 

De 459 respostas nesta questão, 92,6%, ou 425, afirmam considerar os fãs do Rappa 

como uma família, fato que pôde ser observado nas interações, nas postagens do grupo. E 7,4% 

ou 34 pessoas respondem que não pensam da mesma forma. Ou seja, a maioria absoluta 

acredita, sim, que os fãs d’O Rappa se consideram a ‘Família O Rappa’. 
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Figura 14 – Positividade e mensagens d’O Rappa 

 

Sobre a positividade, contida nas mensagens das músicas da banda O Rappa, 

computou-se 457 respondentes. Neste universo, 100% dos participantes afirmam enxergar esta 

característica nas músicas da banda, o que é pertinente à presente pesquisa. Vale lembrar e 

evidenciar aqui a dinâmica proposta pela moderadora do fandom, Monika Souza, enfatizada na 

análise da entrevista. Ela justamente busca essa ‘positividade’ dentro do grupo, seja nas 

postagens e interações, como na maneira de compreender as mensagens da banda, que segundo 

ela salientam essa qualidade espiritual e de vibrações positivas (positive vibration). Então, é 

possível confirmar que, a positividade nas mensagens e valores da banda o Rappa é percebido 

pelos fãs neste universo de respondentes. 

  

 

Figura 15 – Pergunta qualitativa sobre o entendimento da expressão ‘Mofaia’ 

 

Nesta questão, registrou-se 276 respondentes, onde se apresenta uma dinâmica 

subjetiva, no que se refere às respostas dos participantes. O termo ‘positividade’ é mencionado 

na maioria das respostas. O sentido literal do termo ‘Mofaia’ é evidenciado pelos fãs em suas 

respostas. Eles respondem que a expressão é uma abreviação das palavras ‘more-fire’, que 

significa ‘mais fogo’, gíria utilizada com frequência pelo vocalista do Rappa, Marcelo Falcão, 

em suas performances em shows e, também, nas próprias músicas da banda. A partir destas 

compreensões que os fãs têm do termo Mofaia, positividade e mais fogo, tocar fogo, variações 
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de interpretação do termo interligam-se com outros sentimentos, que, segundo os respondentes 

– estão diretamente ligados com a fé, persistência de nunca desistir, o valor da família e do 

amor, energia positiva, até fãs que, inclusive, acolhem com religiosidade a ideologia trazida nas 

mensagens do grupo musical.  

Destaca-se uma resposta, para exemplificar a maneira com estes fãs compreendem o 

termo Mofaia, não limitando a um único significado, dando-lhe liberdade poética para uma 

interpretação livre, baseada em positividade e boas energias entre as pessoas: “Mofaia, para 

mim, é a conexão de todos com o intuito de um bem maior, seja ele através da música ou de 

ideologias que agregam algo melhor e, assim, elevam a positividade e alegria nas pessoas”. 

Posto isto, considera-se possível a afirmação de que a noção geral dos fãs, acerca do 

termo ‘Mofaia’, está associada à ideia de positividade, configurando uma identidade cultural 

construída pelas interações, entre os membros do fandom, tornando realidade a proposta da 

moderadora Monika Souza, que, justamente, estabeleceu esta comunidade virtual no Facebook, 

a fim de reunir admiradores do Rappa, que reconhecessem ou enxergassem o caráter de 

‘positividade’ na obra da banda. 

 

 

Figura 16 – Percentual de fãs que já adquiriu itens da marca Johny Size 

 

O número de respostas a esta pergunta foi 458. A maioria, 52,2%, ou 239 pessoas 

afirmaram ter adquirido produtos da grife Johny Size, marca/grife de produtos, especializada 

no estilo do vocalista da banda O Rappa, Marcelo Falcão, e outras tendências de moda 

alternativa, com temáticas relacionadas à cultura das ruas, do reggae, do rap, entre outras 
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influências. E o restante, 47,8% ou 219 pessoas confirmam não ter comprado nenhum item da 

linha de produtos. 

 

 

Figura 17 – Relações afetivas e amizades entre membros do fandom 

 

Esta questão abre possibilidade para mais de uma resposta. As relações sociais dos fãs, 

entre si, num universo de 438 pessoas, neste fandom, revelam a existência de laços afetivos. As 

respostas afirmam que 76,7% dos fãs já fez amizades, através do grupo, no Facebook. Outra 

parcela destes admiradores d’O Rappa, 11,6%, afirmou que já marcou encontros, através do 

fandom da banda. E, 11%, ou seja, 48 pessoas encontraram alguém e mantiveram 

relacionamento ou, ainda, o sustentam. Este comportamento visto na (Figura 17), se relaciona 

diretamente com a ideia de laço social, termo e dinâmica social, evidenciados no capítulo sobre 

redes e comunidades virtuais. Para Recuero (2009), nas redes sociais, “os atores atuam de forma 

a moldar as estruturas sociais, através da interação e da constituição de laços sociais” 

(RECUERO, 2009, p. 25), e de acordo com o infográfico da (Figura 17), o molde estrutural das 

dinâmicas, a partir das interações, está presente, neste fandom, da banda O Rappa. 
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Figura 18 – Participação em outras comunidades de fãs no Facebook 

 

Esta questão abre possibilidade para mais de uma resposta. Em relação à participação 

em outros grupos de fãs de bandas no Facebook, 454 respostas se distribuíram desta forma: 

48% afirmou não participar de outro(s) grupo(s) de fãs, computando 218 pessoas; outra parcela 

de fãs afirma participar de outros grupos de fãs de bandas de reggae nacional, 27,1% deles, ou 

123 membros do fandom; 22,2% ou 101 das respostas afirmam que participam de outros 

fandoms de bandas de rock nacional; alguns fãs do Rappa, 19,8% ou 90 membros do fandom 

da banda, também afirmam participar de outros grupos de fãs, de gêneros musicais, distintos 

dos até agora evidenciados; o rock e o reggae internacional integram o gosto musical de alguns 

fãs, 9% (41 pessoas) e 7,3% (33 pessoas).  

Estes dados comprovam que dos fãs respondentes, 48% não participam de outros 

grupos de fãs, na rede social. Por outro lado, algumas parcelas de fãs do Rappa, distribuídas 

entre gêneros variados, afirmam que participam de outros fandons, de outras bandas de reggae 

e rock nacional e internacional, entre outros estilos. 

Estes comportamentos, desenvolvidos pelos fãs aqui pesquisados, demonstram 

versatilidade em suas preferências musicais e, também, de fidelidade à banda O Rappa. 
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4.2 – Análise das postagens no fandom no Facebook 

 

 
Figura 19 – Post 1 

 

Data da postagem: 15 de novembro de 2015. 

Postado por: Gabriel Rodrigues. 

Menção à letra: Me deixa. 

Tipo de texto: Apresentado na segunda pessoa, demonstrando seu respeito e admiração pelo 

clube (apresenta erros de digitação. Texto descuidado). 

Emojis/emoticons: Emoticons, símbolo de coração no final da frase postada, usando 

convenções do teclado. 

Hashtag: esta postagem não utilizou hashtag. 

Links: sem utilização de links. 

Imagem: Utilização de foto com a imagem do vocalista usando a camisa do Flamengo, em um 

show, em primeiro plano. O tecladista pode ser visto em segundo plano. 

Participação: Um (1) compartilhamento e 127 curtidas (atualizado até 28 de maio) 

Ideias que o post traz: Nesta postagem (Figura 19), o membro do grupo Gabriel Rodrigues, 

utiliza uma foto do cantor Marcelo Falcão, também conhecido por ‘Jet’, vestindo a camisa do 

clube, em algum show de turnê nacional (no plano de fundo da foto outro integrante da banda 

O Rappa, Lobato). Naturalmente, Gabriel anuncia sua paixão futebolística, o clube Flamengo, 

que na época, 2015, comemorava 120 anos de fundação. E, na abertura da postagem, ele 

menciona um trecho de uma música da banda O Rappa, “Me deixa que hoje eu tô de bobeira”, 

música do álbum Lado B Lado A, lançado em 1999. A letra da música fala de questões como 

não ficar em casa sonhando, enquanto se pode sair e viver as possibilidades, “o refrão da música 
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é a afirmação da liberdade de quem vive engajado nos problemas normais da vida” (COELHO, 

2014, p. 64). 

Música e futebol. Dois elementos culturais muito fortes no Brasil, em uma mesma foto, 

transparecendo positividade. Não é possível encontrar algo negativo nesta foto, talvez em 

questões técnicas de fotografia, enquadramentos e ângulos mais adequados, não é o caso aqui. 

O fato é que o futebol, sendo uma grande paixão no país, muitas vezes é relacionado com a 

violência, torcidas organizadas, quando se fala, também, em fatos que ocorrem fora do estádio, 

(nos estádios também ocorrem muitos casos de violência). Enfim, saindo desta parte pessimista 

do futebol, esta postagem mostra, exatamente, o contrário, a paixão pela música associada ao 

futebol, de uma maneira positiva e fazendo parte do cotidiano do emissor. E, justamente neste 

ponto, é possível apresentar indícios de apropriação, por parte dos membros deste grupo em 

relação à cultura musical d’O Rappa, pois a partir das ideias de Fragoso, Amaral e Recuero 

(2015), o fã que fez esta postagem se encaixa no parâmetro de apropriação, quando se manifesta 

na rede social, utilizando da própria cultura de fã. Lembrando a ideia das autoras, apropriação 

sendo o “sistema utilizado para manter redes sociais e dar-lhes sentido” (FRAGOSO, 

AMARAL, RECUERO, 2015, p. 103). Segundo as autoras, se tornando ator na rede social e 

utilizando a estrutura nela existente, para emitir sua mensagem, com liberdade, naturalmente, 

esta ação faz parte do cotidiano cibernético deste usuário do ciberespaço. 
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Figura 20 – Post 2 

 

Data da postagem: 25 de março de 2016. 

Postada por: Monika Souza (moderadora) 

Menção à letra: Inúmeras letras de músicas consagradas da banda. 

Tipo de texto: A moderadora realiza enquetes e, nesta postagem, utilizou a segunda pessoa no 

texto (VC = você), gerando conversação. 

Emojis/emoticon: Utilização de muitos emojis repetidos. O primeiro é um megafone vermelho, 

postado lado a lado 14 vezes, no final da pergunta da enquete. E o segundo, uma mão apontando 

com o indicador para baixo, como se estivesse dizendo “aqui”, repetida 22 vezes, no final da 

postagem textual. 

Hashtag: Sem utilização de hashtag na postagem. 

Links: Sem links. 

Imagem: Montagem composta por foto e texto. Na foto, um aparelho de som, com caixas 

acústicas subwoofer, extremamente potente, com uma coluna de alto-falantes, mais uma tela 

enorme. Enfim, uma extravagância. Logo acima da aparelhagem, é possível ver algumas 

imagens, alinhadas umas sob as outras, que são as capas de todos álbuns lançados pela banda 

O Rapa, num total de quatorze (13) obras. E o texto é a pergunta: “Qual a primeira música do 

O Rappa vc escutaria?”, numa faixa branca, localizada na região superior da montagem.   
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Participação: 268 curtidas, 4 reações ‘amei’ (2 homens e 2 mulheres), 266 comentário e 2 

compartilhamentos. 

Ideias que o post traz: Nesta postagem, Monika coloca montagem, com uma pergunta, 

direcionada a uma enquete no grupo: “Qual a primeira música do O Rappa vc escutaria?”, junto 

a uma foto de um aparelho de som potente e, logo acima dele, diversos álbuns do grupo musical 

O Rappa.  

Nos comentários, as respostas à enquete foram variadas, mostrando que os fãs apreciam 

tanto músicas mais antigas, como ‘Minha alma’, ‘Me deixa’ e ‘O que sobrou do céu’, do álbum 

Lado B Lado A, e outras, como ‘Mar de gente’, ‘Ninguém regula a América’ (parceria com 

Sepultura), ‘Uma vida só’ (última lançada em 2016). A lista é grande, carregando um pouco da 

história do O Rappa no país. Membros de diversas regiões do país fazem parte deste grupo. A 

moderadora consegue engajar o grupo de fãs, com esta enquete sobre a banda, usa imagem 

interessante e chamativa, com emojis (megafones vermelhos), em quantidade igual ao número 

de álbuns que O Rappa possui, até o momento, que são quatorze (14). Esta postagem vislumbra 

ideias trazidas por Recuero (2009), quando fala dos laços criados, através das interações na rede 

social, no caso, aqui, do grupo de fãs. 

 

 

 
Figura 21 – Post 3 

 

Data da postagem: 15 de janeiro de 2016.  

Postada por: Carlos Alberto. 

Menção à letra: não faz menção a nenhuma letra 

Tipo de texto: Utiliza 2ª pessoa para emitir sua mensagem. 
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Emojis/emoticon: Não utiliza emojis na postagem, mas, nos comentários, 3 membros utilizam 

emojis. 

Hashtag: Sem hashtag. 

Links: Sem utilização de links. 

Imagem: Foto do grupo O Rappa, em início de carreira musical, na época do primeiro álbum. 

Participação: 340 curtidas, 28 comentários e um compartilhamento. 

Ideias que o post traz: Segundo o próprio Carlos Alberto (autor da postagem mostrada nas 

Figuras 22 e 23), a intenção do post foi compartilhar com os demais membros do grupo o 

sentimento de ver a foto capturada em 1993, bem no início de carreira da banda O Rappa, com 

a formação original (Marcelo Falcão, Xandão, Lobato, Marcelo Yuka e Nelson Meirelles). 

Depois do primeiro álbum, Nelson deixa o grupo para a entrada de Lauro Farias, baixista que 

acompanha a banda, atualmente. Este foi o ano do primeiro álbum, que traz músicas como 

‘Todo camburão tem um pouco de navio negreiro’, que trata da repressão e preconceito contra 

o negro. A postagem de Carlos teve o efeito desejado e os envolvidos na interação 

compartilharam da sensação causada pela imagem, causando uma reflexão histórica da banda, 

só em colocar os olhos na imagem. Os integrantes bem mais jovens, com estilos bem diferentes 

do que atualmente, Falcão, sem a sua cabeleira icônica, Xandão (guitarrista) e Marcelo Yuka 

(baterista), muito antes da fatalidade que o colocou na cadeira de rodas. Ou seja, uma verdadeira 

viagem no tempo, num piscar de olhos, para um verdadeiro fã de O Rappa. Drieli Fernandes, 

que participou nos comentários, menciona que esta foto está presente no livro que o Marcelo 

Yuka escreveu. 
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Figura 22 – Post 3 

 

Na amostra número 3 (Figura 22), Rosi Carvalho, participante do grupo que interagiu 

na postagem, contribui com possível local em que a imagem foi capturada. Como é possível 

ver na Figura 4B, no primeiro comentário, Ela comenta: “90% de chances de ser em Belford 

Roxo11, em frente ao Centro Cultural Donana!! Bons Tempos!!!”. Max Leandro, do Rio de 

Janeiro, também membro do grupo, comentou, no post (Figura 22), que essa foto foi tirada na 

entrada da favela Céu azul, localizada na zona norte do Rio de Janeiro, no bairro Engenho Novo. 

Não é possível afirmar sobre a veracidade das informações emitidas pelos três participantes, 

nesta postagem, mas o que interessa, para esta pesquisa, é a interação dos usuários no 

ciberespaço, e a partir dela comprovar, ou não, a utilização dinâmica da rede social, 

configurando uma ação cotidiana na internet. Nesta postagem, é possível vislumbrar o conceito 

de Jenkins (2009), acerca da cultura participativa, que, segundo ele, não mais se separa 

produtores de consumidores, os espectadores podem ser considerados participantes, que 

interagem com novas regras. Também é possível identificar o conceito de inteligência coletiva, 

de Pierre Lévy.  

Essa troca informativa sobre o local em que foi captada a foto postada, entra no 

parâmetro de cultura participativa, que o autor Martino (2015) corrobora que é a 

“potencialidade de qualquer indivíduo se tornar um produtor de cultura, seja recriando 

conteúdos já existentes, seja produzindo conteúdos inéditos” (MARTINO, 2015, p. 11).  

                                                 
11 Cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro. 
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Figura 23 – Post 4 

 

Data da postagem: 13 de novembro de 2015 

Postada por: Erick Carvalho (adm). 

Menção à letra: Lado B Lado A 

Tipo de texto: Texto postado utiliza segunda pessoa, para emitir a mensagem. Usa internetês, 

na abreviação ‘tds’, que significa ‘todos’ 

Hashtag: Utilização da hashtag #Orappa dentro da montagem postada. 

Emojis/emoticon: 4 emojis, 2 joinhas e 2, indicando paz. 

Links: inexistente neste post. 

Imagem: montagem, utilizando uma foto do vocalista Marcelo Falcão, a hashtag #Orappa e um 

pequeno trecho da música Lado B Lado A.  

Participação: 136 curtidas, 5 comentários e 3 compartilhamentos. 

Ideias que o post traz: Erick Carvalho, em sua postagem - na metade de novembro de 2015 - 

deseja ‘positividade total’, no final de semana, para todos no grupo. A montagem, apresentada 

no post, mostra a letra de Lado B Lado A, em um trecho que se refere à força das pessoas, em 

determinados momentos da vida, como corrobora, também, o membro do grupo, Marcelo 

Costa, em seu comentário: “às vezes, uma atitude é uma decisão. É isso aí brother”. Os poucos 

comentários não deixam de ter sua dinâmica comunicativa rica, pois se percebe que os membros 

se apoiam entre si, demonstrando lealdade, atenção e a positividade sendo exercida. Desta 

forma, os membros do grupo, que interagem nesta postagem, emitem suas mensagens, uns para 
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os outros, dentro do grupo, de maneira a se apropriar da ideologia da banda O Rappa, que 

incorpora o “good vibration”, em suas músicas e letras. No caso do membro que postou, ao 

reunir no seu texto um trecho de uma música da banda, já é configurada apropriação da cultura 

ali presente. E, como característica de redes sociais, Recuero (2009) nos recorda que as 

conexões em redes sociais se formam por laços, por meio das trocas comunicacionais na 

internet, entre os atores, sendo primordial para estudar redes sociais. Nesta amostra, percebe-se 

a conexão entre os participantes, a existência de laços fortes entre eles, através do viés cultural 

da banda O Rappa. O usuário utiliza um trecho de música da banda, deixando subintendido que 

está numa fase difícil. Os comentários da postagem se referem às mensagens de apoio e 

salientam o sentido da letra que diz: “a verdade de um homem, às vezes, se esconde num gesto 

forte, que só ele pode ter”. Ela trata do dia-a-dia suado do trabalhador brasileiro que, apesar das 

adversidades socioculturais e econômicas negativas, ainda se mantêm em pé, lutando. Para 

Coelho (2014), como diz a letra, “essa possibilidade de ver o que ninguém vê, o gesto nobre do 

guerreiro, a altivez do lutador, que se compromete com o certo, aponta o vencedor da disputa 

entre os dois lados” (COELHO, 2014, p. 94). 

 Considerando as ponderações anteriores, é possível afirmar que o fã da banda O Rappa, 

Erick Carvalho, exerceu apropriação da cultura da banda, para realizar postagem em grupo 

localizado, em termos virtuais, no Facebook. 
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Figura 24 – Post 5 

 

Data da postagem: 29 de março de 2016. 

Postada por: Gabriel Rodrigues. 

Menção à letra: Minha alma. 

Tipo de texto: terceira pessoa. 

Hashtag: sem hashtag. 

Emojis: utilização de emojis nos comentários 

Links: sem link. 

Imagem: o emissor utilizou o print de uma interação na rede social. 

Participação: 28 curtidas e 19 comentários. 

Ideias que o post traz: A postagem de Gabriel Rodrigues tem a intenção de mostrar, para os 

demais participantes, a compreensão errônea que algumas pessoas têm das mensagens contidas 

nas letras da banda O Rappa. O usuário da rede social Facebook posta seu conteúdo, utilizando 

o texto ‘Eita porra’ e, logo, o print de um diálogo entre pessoas, querendo entender os sentidos 

das letras da banda. A confusão, no que se refere ao entendimento da letra, é por conta da canção 

‘Minha alma’, do álbum Lado B Lado A, onde o trecho – ‘A minha alma está armada e apontada 

para a cara do sossego... pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz é medo’ - é compreendido 

de maneira diferente do que, realmente, é. No print, um usuário da rede social, não identificado, 

emite, nos comentários, a seguinte interpretação pessoal da letra: ‘a minha alma tá armada e 

apontada para a cara de um morcego’ e, logo em seguida, ‘ e os pais sem vós, e os pais sem 
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vós, não é pais é medo’. A reação nos comentários ficou dividida, entre alguns, que acharam 

engraçado, e outros, que não gostaram muito. A partir das ideias de Martino (2015), 

relembrando a cultura de fãs tratada anteriormente, no capítulo 3, o fã passou da audiência 

passiva para a ativa produtiva e, nesta postagem, os fãs se divertiram, mas, também, criticaram 

o errado entendimento da letra ‘Minha alma’, por parte do usuário que executou a gafe. Alguns 

membros do grupo de fãs expressam sua indignação com o fato e, até, afirmam que foi falta de 

cultura da pessoa, exaltada, no print, em rede social  

 

 

 

 

 
Figura 25 – Post 6 

 

Data da postagem: 8 de abril de 2016. 

Postada por: Nildo Alves. 

Menção à letra: nenhuma.  

Tipo de texto: utiliza segunda pessoa para emitir a mensagem. 

Hashtag: sem hashtag. 

Emojis: sem emojis. 

Links: sem links. 

Imagem: montagem, com a marca da banda O Rappa, e a frase “Mulher que gosta d’O Rappa 

é pra casar”.   

Participação: 95 curtidas, 4 ‘amei’, 4 comentários e 2 compartilhamentos.  
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Ideias que o post traz: Nildo Alves posta uma montagem, com a marca da banda O Rappa, e a 

frase “Mulher que gosta d’O Rappa é pra casar”. No post, ele cita uma menina, chamada 

Veronica Tavares. Evidente, o romance entre os dois, Nildo e Veronica, talvez, namorados 

(laços fortes). Com isso, presume-se que a banda O Rappa possibilitou o desenvolvimento de 

laços entre os dois, que “consistem em uma ou mais relações específicas, tais como 

proximidade, contato frequente, fluxos de informação, conflito ou suporte emocional” 

(WELLMAN apud RECUERO, 2009, p. 38) e, também, uma conexão para todos do grupo. Nos 

comentários, membros concordam com a afirmação, apresentada na postagem. Aproveita-se o 

contexto da postagem para lembrar ideias de Recuero (2009), acerca das conexões entre os 

atores nas redes sociais, que é o principal foco em que se apoiam os estudos de redes sociais, 

“pois é sua variação que altera as estruturas desses grupos” (RECUERO, 2009, p. 30). 

Trabalhou-se nesses conceitos, no decorrer do capítulo sobre redes sociais, conexões e laços, e, 

para contribuir nos resultados da pesquisa, eles se apresentaram nesta postagem, configurando 

a existência de laços entre membros do grupo, criados no mundo virtual e originando laço 

afetivo no cotidiano real, fortalecendo e intensificando suas relações. A postagem do fã revela 

que ele fez apropriação da banda O Rappa, nas relações afetivas, em sua vida amorosa.  

 

 

 

 

 
Figura 26 – Post 7 

 

Data da postagem: 13 de abril de 2016. 

Postada por: Monika Souza (adm do grupo). 
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Menção à letra: Nenhuma. 

Tipo de texto: Utiliza segunda pessoa, interpelando o internauta. Já beijou quem ‘vc’ ama hoje? 

Beije (segunda pessoa) 

Hashtag: nenhuma. 

Emojis: 10 emojis (mandando beijos) na postagem. 

Links: nenhum. 

Imagem: foto da própria Monika beijando um pôster autografado por Falcão.  

Participação: 66 curtidas, 3 reações: 2 ‘amei’ e 1 ‘haha’. 

Ideias que o post traz: Aqui, nesta postagem, claramente, enxerga-se a administradora, 

responsável pelo engajamento do fandom, mostrando sua admiração e paixão pelo grupo 

musical O Rappa. Em 13 de abril, ela faz referência ao Dia do Beijo, com uma foto, beijando 

seu pôster, autografado pelo vocalista d’O Rappa, Marcelo Falcão, e sugerindo aos membros 

do grupo que beijem, sem moderação, a quem amam. No caso desta postagem, não se encontra 

um material diretamente ligado à música da banda. Porém, indiretamente, existe uma conexão, 

na intenção da postagem, no que se refere à positividade, e todos no grupo se tratarem como 

família O Rappa, como comprovado no questionário (92,6% ou 425 fãs, num universo de 459 

respondentes). Então, a influência da energia que o fandom tem, através da banda, se reflete, 

com clareza, nas interações desta comunidade virtual. O amor, o afeto e admiração da fã são 

evidenciados, pela foto e na ideia emitida, em geral, numa apropriação amorosa, diante da figura 

do vocalista Marcelo Falcão, destacada na foto, postada no fandom. 
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Figura 27– Post 8 

 

Data da postagem: 13 de abril de 2016. 

Postada por: Monika Souza (adm do grupo). 

Menção à letra: nenhuma. 

Tipo de texto: Primeira pessoa. ‘Vai no show comigo?’. 

Hashtag: Nenhuma. 

Emojis/emoticon: Utilização de emojis, por parte da administradora, no texto da postagem e na 

montagem, ao lado da marca da banda. E, também, teve emojis, na parte dos comentários de 

membros do grupo. 

Links: nenhum. 

Imagem: Uso de montagem, usando texto, imagem dos Minions (personagens do filme de 

animação ‘Meu malvado favorito’), a marca d’O Rappa, um emojis, uma boca de batom e o 

nome da autora do post.  

Participação: 148 curtidas, 5 reações: 4 ‘amei’ e 1 ‘haha’, 11 comentários e 3 

compartilhamentos. 

Ideias que o post traz: Nesta postagem, ela faz uma montagem, com as figuras dos minions no 

Dia do Beijo. Dentro da imagem postada, um texto dizendo: ‘Às vezes a gente só precisa de um 

abraço, um beijo e um ingresso pro show d’O Rappa’. Uma boca com batom vermelho, um 

emoji piscando o olho e a marca da banda. A moderadora do grupo, fez uso dos recursos 

técnicos, dispostos na rede social - buscando interação, a partir de sua postagem, no grupo que 
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administra, no Facebook - o que remete à ideia de remixagem. “A facilidade de manipulação 

digital e divulgação de conteúdos, sejam textos, sons ou imagens, permite que qualquer ideia, 

rapidamente, possa ser produzida ou alterada” (MARTINO, 2015, p. 178). O que o autor 

ponderou encaixa-se com essa postagem, onde ela se apropria de informações, 

contextualizando-as, culturalmente, à sua maneira, (no caso, aqui, relacionando com O Rappa). 

E, lembrando outra ideia de Martino (2015), ligado à cultura de fãs, que se reconhece neste post 

e comprova apropriação, por parte da administradora do grupo: “Qualquer pessoa com 

conhecimentos rudimentares de edição digital de imagens pode, potencialmente, se apropriar 

de uma ideia, modificá-la e compartilhá-la” (MARTINO, 2015, p. 178). 

 

 

 
Figura 28 – Post 9 

 

Data da postagem: 02 de abril de 2016. 

Postada por: Monika Souza (adm do grupo). 

Menção à letra: Nenhuma. 

Tipo de texto: Segunda pessoa – conversação com o ‘bom dia’ 

Hashtag: Nenhuma. 

Emojis/emoticon: Utilização de emojis, na postagem, bombas, nuvens e símbolos de volume. 

Links: Nenhum. 

Imagem: Montagem.  

Participação: 185 curtidas, 4 reações: 4 ‘amei’, 11 comentários e 1 compartilhamento. 
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Ideias que o post traz: Outra postagem, realizada pela administradora do grupo, convocando e 

lembrando aos membros do show d’O Rappa, dia 13 de abril de 2016, no Sesc Itaquera. A 

moderadora faz a postagem com intenção de reunir mais interessados em comparecer no show, 

apontado no post, o que apresenta uma ligação direta do online com o offline, ou virtual e real. 

Conforme o conceito de Martino (2015), já mencionado no capítulo sobre redes sociais, “a 

realidade, seja do mundo concreto quanto das representações e narrativas, é capturada e 

reorganizada nas mídias digitais, tornando-se parte de um imenso universo de conexões, 

módulos e informações” (MARTINO, 2015, p. 103), voltando a fazer parte da realidade de onde 

veio. Ou seja, esta postagem está comprovando o elo direto do virtual com o real, no cotidiano 

cibernético e na vida real, como um agendamento criado, especificamente, para este show da 

banda O Rappa. De certa forma, a própria realidade das tecnologias de informação e 

comunicação, atualmente, já dão conta de assegurar esse estreitamente entre online e off-line. 

Para Martino (2015), sobre a distância entre o ‘virtual’ e ‘real’: “não precisamos de nenhum 

equipamento de ficção científica para estar lá – basta estarmos próximos de uma tela digital, 

seja a do computador, do tablet ou do celular” (MARTINO, 2015, p. 104). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29 – Post 10 

 

Data da postagem: 26 de março de 2016. 
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Postada por: Monika Souza. 

Menção à letra: Nenhuma. 

Tipo de texto: 1ª, 2ª ou 3ª pessoa 

Hashtag: Nenhuma. 

Emojis/emoticon: Utilização de emojis, na postagem, como bombas, nuvens e carinha com 

lágrima escorrendo. 

Links: Nenhum. 

Imagem: Montagem feita pela adm. A sequência de imagens do bebê pode ser considerada um 

meme.  

Participação: 87 curtidas, 3 reações ‘tristes’, um comentário e duas respostas. 

Ideias que o post traz: Em 26 de março de 2016, Monika faz outra postagem, sobre um show 

do Rappa no Rio de Janeiro. Só que, desta vez, é uma lamentação pela impossibilidade de 

comparecer ao evento e ela revela sua tristeza, por não poder ir. Então, para não só lamentar, a 

administradora resolver criar um ‘meme’, que traduza seus sentimentos por perder a 

oportunidade de apreciar o som da banda. Ela usa duas imagens, uma mostra um bebê, fazendo 

biquinho e, na outra, o mesmo bebê, com os olhos cheios de lágrimas. Na parte superior da 

imagem do meme, a frase: ‘Hoje tem O Rappa, mas eu não vou’. No texto redigido na postagem, 

mesmo triste, por não poder comparecer ao show, Monika deseja um ótimo show, para os que 

estariam presentes e, como de costume, se referindo a todos como família O Rappa. 

 Retomando ideias de Martino (2015), é possível comprovar apropriação, a partir do 

meme, quando o autor afirma que, “para sua sobrevivência, os memes dependem de sua 

contínua apropriação, transformação e redistribuição pelas pessoas” (MARTINO, 2015, p. 

178). Seguindo com as referências do autor, sobre a cultura de fãs, pode-se, também, encontrar 

características coletivas específicas, nas interações da postagem aqui apresentada, 

“especialmente se a mensagem tiver características próprias, que só podem ser decifradas por 

quem faz parte do grupo. Assim, entender um meme significa estar entre as pessoas que 

conseguem decifrar mensagens, nem sempre claras para quem não conhece o contexto” 

(MARTINO, 2015, p. 179). Percebem-se os laços construídos, a partir do meme “ainda que 

difusos, entre as pessoas: reelaborar um meme é ser parte de uma comunidade talvez anônima, 

mas não menos forte” (MARTINO, 2015, p. 179). Monika usou no grupo, com a criação e 

postagem do meme, apontamentos de Martino (2015), quando ele diz que estes “são 

compartilhados em redes sociais digitais, de certa maneira, pelo mesmo motivo que pessoas 

contam piadas ou histórias que ouviram: para fazer parte do grupo – e nada melhor do que uma 

boa narrativa para criar laços entre pessoas” (MARTINO, 2015, p. 179).  
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Figura 30– Post 11 

 

Data da postagem: 04 de março de 2016. 

Postada por: Marcus Fernando. 

Menção à letra: 10 músicas são mencionadas, tanto na postagem quanto nos comentários. 

Tipo de texto: 1ª, 2ª ou 3ª pessoa 

Hashtag: Nenhuma. 

Emojis/emoticon: Utilização de diversos emojis, e de forma muito bem planejada e organizada. 

Links: Nenhum. 

Imagem: ilustração. 

Participação: 25 curtidas, 2 reações: 1 ‘amei’, 1 ‘haha’ e 13 comentários. 

Ideias que o post traz: Marcus Fernando, do Rio de Janeiro, postou uma espécie de quiz ou 

desafio, baseado apenas em músicas da banda o Rappa. A pergunta foi: qual é a música d’O 

Rappa? Logo em seguida, uma numeração de um até dez. Ao lado de cada número, uma 

sequência de emojis, que são os enigmas para decifrar que música está ocultada ali. Causou 

uma interação, os membros do grupo aceitaram o desafio e comentaram suas ideias. Em pouco 

tempo, todos os dez enigmas foram desvendados. 
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Figura 31– Post 12 

 

Data da postagem: 28 de fevereiro de 2016. 

Postada por: Dammyana Tavares Curvello, de Itaperuna, RJ. 

Menção à letra: Faz referência à música d’O Rappa, ‘Tribunal de rua’, do álbum Lado B Lado 

A, lançado em 1999. 

Tipo de texto: 2ª pessoa (‘cuide’) – conversa com o internauta (conselho) 

Hashtag: Utilização de 4 hashtags, na postagem, #ORappa, #Apollo, #meusamores e 

#minhafamilia 

Emojis/emoticon: Utilização de emojis, na postagem e nos comentários. 

Links: Nenhum. 

Imagem: Exibe a foto de um bebê, com uma regatinha da banda O Rappa.  

Participação: 249 curtidas, 14 reações: 12 ‘amei’, 2 ‘haha’, e 14 comentários. 

Ideias que o post traz: Postagem, utilizando três emojis diferentes e quatro hashtags. 

Dammyana Tavares colocou uma foto de seu filho (Apollo), vestindo uma regata da banda. A 

mãe do bebê evidencia, nas hashtags, os amores da sua vida: seu filho e O Rappa. E, com 

referência ao terceiro álbum, a integrante do grupo, na frase anterior das hashtags, postou a 

frase: ‘De geração à geração’, que faz menção à música ‘Tribunal de rua’. Seguindo o estudo 

de Coelho (2014), esta música, é “uma espécie de miniconto do cotidiano violento no Rio de 

Janeiro, dos anos 1990” (COELHO, 2014, p. 55). Nesta canção, é narrada “o tipo de situação 

em que uma polícia corrupta busca, não só o dinheiro, mas demonstrar seu poder de braço 
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armado, legitimado pelo Estado e pela sociedade de classes” (COELHO, 2014, p. 55). A 

realidade do Rio de Janeiro não é diferente de outras cidades metropolitanas brasileiras 

Violência e impunidade estão em diversos lugares e situações. Então, o post pode promover 

reflexão a partir da apropriação das mensagens e dos valores da banda, como positividade e 

esperança. 

 

 

 

 
Figura 32 – Post 13 

 

Data da postagem: 27 de fevereiro de 2016. 

Postada por: Anderson Marques. 

Menção à letra: não 

Tipo de texto: escrito em pessoa 

Hashtag: Utilização da hashtag: #mofaia. 

Emojis/emoticon: Nenhum. 

Links: Nenhum. 

Imagem: Foto de crianças, com os braços estendidos, lado a lado, mostrando as diferentes 

tonalidades de pele, trazendo um belo contraste na fotografia.  

Participação: 42 curtidas, 2 comentários e 1 compartilhamento. 

Ideias que o post traz: Na postagem de Anderson Marques, o tema racial está em foco. O 

participante do grupo é contundente e utilizou no texto de apresentação o seguinte: ‘Cor da pele 

Foda-se ### MOFAIA###’. Evidente o apelo social desejado pelo fã, associando a ideia de que 
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todos somos iguais, independentes de cor e credo, à ideologia da banda O Rappa por meio de 

sua obra em geral e, especialmente, desta canção. Coelho (2014) diz que “religiosidade popular, 

de matriz afro-brasileira, atravessa a letra e estrutura uma rede de heranças dessa cultura que, 

historicamente, emana revolta e resistência, sofrimento e tenacidade, perseguição e admiração” 

(COELHO, 2014, p. 94). A utilização do termo ‘Mofaia’, na sua postagem, configura 

apropriação de significado da própria palavra, que varia entre significados diferentes, porém 

com o mesmo teor sentimental. No questionário respondido pelos fãs, disposto na parte de 

análise do formulário aplicado, 276 respondentes expõem suas concepções acerca do termo 

‘Mofaia’. O termo positividade foi mencionado pela maioria dos fãs, assim como o significado 

literal da expressão, a abreviação das palavras ’mais fogo’, ‘mo’ e ‘faia’. Daí, a gíria jamaicana 

‘Mofaia’. Além dessas interpretações, parte dos respondentes do questionário compreendem o 

termo como: sentimento de ter fé, persistência de nunca desistir, o valor da pureza da criança, 

do jovem, importância da família, do amor, assim como associações com religiosidades, em 

torno da ideologia da banda o Rappa. Na postagem (Figura 33), a fã expõe a foto de seu filho, 

Apollo, vestindo a camiseta com o símbolo do grupo musical, na parte textual a hashtag 

#Mofaia, fazendo apropriação do termo, relacionando com sentimentos amorosos, 

evidenciando o valor da família e da criança, da nova geração, que enfrentará as dificuldades 

impostas pela sociedade como um todo.  

Guilherme Almeida, que se manifestou nos comentários, postou a seguinte frase: ‘Não 

abro mão da mitologia negra pra dizer eu não pareço cm VC somos todos iguais não importa a 

cor da pele’ (Figura 33). O usuário da rede social compartilhou e interagiu com o autor da 

postagem, de maneira afirmativa. A frase destacada, de Guilherme, se refere a um trecho da 

letra da música Lado B Lado A, da banda O Rappa. Especificamente, sobre o termo utilizado 

pelo fã na Figura 14, o autor Coelho (2014) explica que:  

 

a ‘mitologia negra’ torna-se saber de distinção, que demarca lugar orgulhoso de seu 

discurso. Seguindo sua divisão binária, sua fala se lança entre a lei dos homens e a lei 

de Deus, para mostrar a distância entre aqueles que louvam a sujeira da morte ritual 

do animal versus a pureza salgada do banho de mar (COELHO, 2014, p. 94). 

 

 

4.3 -Análise geral da netnografia 

 

A presente pesquisa apresentou quatro capítulos. No primeiro, uma abordagem sobre 

rock, rock nacional e a banda O Rappa, com seus pilares teóricos centrais, baseados em ideias 

e conceitos dos autores Chacon (1989), Saldanha (2005) e Coelho (2014). Os capítulos 
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seguintes, dois e três, tratam de questões acerca do universo cibernético e suas dinâmicas 

comunicacionais e interativas, sendo referenciado por Recuero (2009), Lemos e Lévy (2010), 

Martino (2015), Jenkins (2009), contribuindo, este último, com concepções de convergência e 

cultura participativa.  

A metodologia aplicada foi a netnografia, concepção trabalhada por Amaral, Cardoso 

e Recuero (2015). Na trajetória metodológica, foram realizados três procedimentos: (1) 

entrevista semiestruturada com administradora do grupo, a paulista Monika Souza, (2) pesquisa 

com 470 fãs, por meio de formulário online, aplicado entre 24 de maio e 2 de junho de 2016 

(destes respondentes, oito entregaram o formulário em branco, sem responder nenhuma 

questão), e (3) análise individual de 14 posts, de um fandom d’O Rappa, no Facebook, 

publicados entre novembro de 2015 e junho de 2016.  

Com o cruzamento das informações obtidas nesta pesquisa, a partir das três análises 

realizadas, parte-se para análise geral. Na entrevista, foi possível observar a admiração, o 

comportamento e a trajetória da moderadora, uma verdadeira fã da banda O Rappa, buscando 

estabelecer um fandom dedicado à banda, no Facebook. Conseguindo emplacar a comunidade 

virtual na rede social, com mais de 13 mil membros, ela pode impor seus parâmetros, com 

intuito de controlar, integralmente, o conteúdo que circula no fandom. Além de ser um grupo 

fechado, ela realiza filtros, conferindo se as solicitações são de perfis ‘fakes’ e, também, para 

averiguar a sinceridade da admiração do candidato a membro do grupo. Além esses cuidados, 

a moderadora, ainda, exige que os participantes postem conteúdos, única e exclusivamente, 

sobre a obra da banda, como suas músicas e mensagens, sem mencionar questões da vida 

privada dos artistas. Com este panorama, descrito no fandom analisado, a administradora 

proporciona, para verdadeiros fãs, a ideia de positividade, almejada por ela, desde o princípio, 

nessa comunidade virtual.  

Esse processo, desenvolvido pela moderadora do fandom, apresenta, de forma prática, 

na rede social, as características comportamentais e a dinâmica, que envolvem a cultura de fã 

da atualidade: o receptor ativo, com diversidade informativa e de comunicação, presente no 

ciberespaço, diferente daquele fã/receptor que era passivo, numa época em que a centralização 

informacional era absoluta. Este fandom mostra a liberdade existente no universo online e as 

possibilidades livres de aglomeração virtual organizada, gerando laços, interações e 

apropriações. 

Os principais dados da pesquisa são: a maioria dos fãs pertencem ao gênero feminino, 

e maior parcela é carioca, também há número de fãs considerável nos estados Pernambuco e 
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São Paulo. Uma porcentagem menor dos fãs está pelos outros estados do país, em todas as cinco 

regiões. 

Sobre os trabalhos musicais d’O Rappa, ‘Lado B Lado A’ é o principal álbum de 

estúdio, para os fãs. Entre as obras da banda, que reúnem maiores sucessos de diversos 

discos/álbuns ou coletâneas, o ‘Acústico MTV’ é mais apreciado pelos fãs. 

Alguns dados obtidos têm caráter subjetivo, como o significado da gíria ‘Mofaia’, 

utilizada pelo vocalista Marcelo Falcão. Tiveram várias interpretações, acerca do significado, 

mas, em geral, os fãs a associam com positividade, superação, persistência, para não desistir 

daquilo que acreditam. 

E, aliados aos dados quantitativos, chega-se na afirmação de alguns pontos pertinentes 

e importantes para a pesquisa, como o encurtamento de distância entre o virtual e o real, nas 

relações sociais dos fãs, neste fandom. O núcleo desse ‘encontro’ da vida real com as dinâmicas 

sociais de comunicação, que os fãs exercem no Facebook, é a presença em shows ou eventos 

relacionados à banda, seja uma apresentação, ou, até, outras manifestações artísticas que 

envolvam a cultura musical do grupo e suas ideologias. Desta maneira, os fãs criam laços, uns 

com os outros, tanto no ciberespaço quanto na realidade cotidiana no offline.  

Como já evidenciado, na análise dos infográficos gerados pelo formulário aplicado e, 

também, da entrevista semiestruturada, o fandom incorpora a proposta da moderadora, que é 

garantir a relação positiva entre os fãs, dentro e fora da comunidade virtual, assim como o 

entendimento e a compreensão da ideologia da banda “O Rappa”, que tem, como tônica, a 

‘positividade’. Nos resultados obtidos na pesquisa, comprovou-se que 100% dos respondentes 

enxerga positividade nas mensagens contidas nas letras do grupo. Para 92,6% dos respondentes, 

os fãs d’O Rappa são uma família, o que indica existência de laços entre eles. Como toda família 

tem seus valores, nesta de fãs do Rappa, um deles é a positividade. Dado interessante é que das 

respostas relacionadas à participação, ou não, em outros fandoms, 48% das pessoas declaram 

lealdade ao fandom, afirmando não fazer parte de outras comunidades de fãs, além da que 

participa. 

O consumo cultural se manifesta de diversas formas, no fandom pesquisado. Desde 

apropriações da cultura musical e da ideologia da banda, como shows, eventos relacionados ao 

Rappa, até, especificamente, uma questão levantada no formulário para os fãs. Lá, se perguntou: 

‘Você já adquiriu algum material da grife Johny Size, linha especializada das roupas de Marcelo 

Falcão (vocalista d’O Rappa)?’ De 458 respondentes, 52,2% afirmou já ter adquirido produtos 

da linha Johny Size. 
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Na pesquisa, após analisar a entrevista semiestruturada com a administradora do 

fandom e os dados quantitativos e qualitativos do formulário, chega-se na terceira etapa, análise 

de 14 postagens emitidas, no Facebook, pelos fãs da banda. Nelas, observou-se o 

comportamento de fãs usufruindo dos recursos digitais e de interações livres na rede social 

Facebook, fazendo uso de técnicas comunicativas, limitadas ou não, para emitir suas ideias, 

crenças, desabafos, alegrias e tristezas. A colaboração está presente de maneira efetiva, ao 

enriquecer conteúdos postados pelos moderadores ou demais integrantes, a exemplo do post 4, 

que traz uma foto da formação original da banda e que conta com comentários de integrantes 

do fandom sobre o local da captura da imagem. A cultura participativa apresenta 

representatividade, enquanto colaboração entre os fãs, seja compartilhando, curtindo ou 

comentando as postagens nos domínios do fandom no Facebook. E, somando informações de 

qualidade acerca do produto consumido, culturalmente, na comunidade virtual, moderada por 

Monika Souza ‘O RAPPA’, com regras de circulação de conteúdo exclusivo sobre a obra e 

ideologias da banda, é possível afirmar que o comportamento dos fãs pesquisados se encaixa 

no perfil de emissor ativo, enquanto receptor de mensagens e sentidos, num período em que a 

informação é horizontal, e não vertical, como há décadas atrás, ou no século passado, quando a 

cultura comunicativa do receptor e, consequentemente, de fãs era de passividade.  

As postagens, emitidas na rede social por fãs (membros e moderadores), mostraram 

existência de apropriação da cultura musical e ideológica da banda “O Rappa”. Como já 

mencionado e comprovado, anteriormente, nesta análise geral, os integrantes do fandom se 

consideram uma família e enxergam positividade na obra/música construída pela banda. Nesta 

perspectiva, diante das 14 postagens analisadas, encontrou-se apropriações, no dia a dia online 

dos fãs, na vida familiar, questões afetivas, sejam relações de amizades ou vida amorosa. A 

positividade associada à figura da criança representa a esperança, diretamente ligada com 

canções específicas do conjunto musical. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O caminho percorrido durante a pesquisa, pelos quatro capítulos, apresentou ideias 

fundamentais, para melhor entendimento dos resultados das análises, realizadas neste trabalho 

científico, como, na primeira parte, conceitos sobre rock em geral, rock nacional e, 

naturalmente, pelos interesses de pesquisa, da banda O Rappa, buscando as ideias de Chacon 

(1989) sobre as características do rock, em seu modo geral, que se revelam nos ideais dos 

jovens, de lutas por mudanças, em suas épocas. O rock impulsiona o jovem a “refletir sobre 

seus valores (a família, o sexo, a droga, o amor, o irreal), e contribui para a formação de um 

homem mais livre, mais conhecedor de si próprio e, portanto, mais consistente, ao encarar as 

questões políticas que atingem a sociedade como um todo” (CHACON, 1989, p. 23). 

Essa ideia, trazida pelo autor, leva diretamente à ideologia da banda “O Rappa”, um 

dos pilares centrais desta pesquisa, que ajuda a renovar a cena musical e explora temas sociais 

da realidade brasileira. No rock nacional, alguns acontecimentos foram relevantes, para a 

construção da cena musical que envolvia o Brasil, no final da década de 1980 e início dos anos 

1990. Segundo Saldanha (2005), em 1991, a segunda edição do Rock in Rio, que aconteceu no 

Rio de Janeiro, “serviu para mostrar a importância do cenário musical brasileiro para o mundo 

e para o próprio país. Essa importância fica clara com a consolidação da popularidade da banda 

mineira Sepultura” (SALDANHA, 2005, p.20). Para o autor, “o festival deu mostras da 

evolução técnica e artística das bandas nacionais que, ao contrário do acontecido em 1985, 

foram colocadas no mesmo patamar das estrangeiras” (SALDANHA, 2005, p. 20). 

Nesse cenário musical brasileiro, transformado, positivamente, após o impacto cultural 

do festival de 1991, acontece o surgimento da banda o Rappa, dois anos após o evento, fazendo 

parte da primeira geração de bandas e músicos, que aparecem, na mesma época de evoluções 

técnica e chegada de emissora de televisão, exclusivas para música, respectivamente, o CD e a 

MTV Brasil. Estas ponderações e a contextualização histórico-social-cultural do rock são 

relevantes para a compreensão do objeto de pesquisa.  

Um dos conceitos imprescindíveis para esta pesquisa, dentro do universo das redes 

sociais, é o termo apropriação, que, para Fragoso, Amaral, Recuero (2015), “refere-se, portanto, 

ao uso das ferramentas pelos atores, através de interações que são expressas em um determinado 

tipo de site de rede social” (FRAGOSO, AMARAL, RECUERO, 2015, p. 103). 

Para desenvolver esta pesquisa foi necessário entender a cultura de fãs, que está 

associada às apropriações. Conforme as ideias de Jenkins (2009), o fã passou de um status 
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passivo, quando era mero receptor, para outro, ativo, onde a descentralização da comunicação 

permite reconfigurações da produção e da circulação de conteúdo. “O público, que ganhou 

poder com as novas tecnologias e vem ocupando um espaço na intersecção entre os velhos e os 

novos meios de comunicação, está exigindo o direito de participar intimamente da cultura” 

(JENKINS, 2009, p. 53). 

A participação na cultura, que os públicos vêm buscando com as mídias digitais e redes 

sociais se caracterizam nos fandoms, que para Martino (2015), significam “trocar informações 

com outros fãs, participar de encontros e eventos, dividir novidades e materiais”, ou pode-se 

definir como “o conjunto de fãs de um determinado produto da mídia” (MARTINO, 2015, p. 

158). O autor explica que, através de diversas mídias digitais e pela internet, “essas conexões 

se tornaram mais fáceis e numerosas, garantindo uma visibilidade crescente à cultura dos fãs” 

(MARTINO, 2015, p. 158). 

Em seguida, após os três capítulos teóricos, a pesquisa partiu para a apresentação do 

processo metodológico, baseado na netnografia e que se concentra em três análises diferentes, 

porém relacionadas entre si: (1) entrevista semiestruturada com moderadora do fandom do 

Facebook, a paulista Monika Souza; (2) aplicação de formulário, com 17 perguntas, no fandom 

do Facebook, (3) análise individual de 13 postagens emitidas, na comunidade, entre novembro 

de 2015 e junho de 2016, e (4) entender como a cultura de fãs atua na formação de laços sociais. 

Na entrevista realizada com a moderadora, percebeu-se a busca pela manutenção dos 

princípios que originaram a comunidade virtual, no Facebook, conseguindo reunir mais de 13 

mil membros. A ideia de Monika, quando fundou o fandom, segundo as informações obtidas 

na entrevista, foi proporcionar interações positivas entre os membros nos conteúdos postados. 

A moderadora diz que é, justamente, a energia que a banda passa, através de suas músicas, que 

define a comunidade virtual. Aqui, evidencia-se uma pequena amostra de como funciona a 

cultura de fãs, atualmente, com as evoluções tecnológicas e seus recursos informativos e 

comunicacionais.  

Os fãs de décadas atrás, aqueles que não conviviam com essa realidade virtual e, 

naturalmente, exerciam a postura passiva, diante da comunicação vertical, sem a 

descentralização informativa trazida pela Internet, são consideravelmente diferentes. Portanto, 

este fandom d’O Rappa, no Facebook, apresenta a liberdade, existente no universo online, e as 

possibilidades, livres, de aglomeração virtual organizada, gerando laços, interações e 

apropriações. 

Os resultados da segunda análise, ou seja, do formulário aplicado no fandom, revelam 

que existe o encurtamento da distância entre o virtual e o real, nas relações sociais dos fãs 
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integrantes da comunidade virtual pesquisada. Esta redução de distâncias é trazida pela 

presença destes fãs, em shows ou eventos que envolvem a cultura da banda O Rappa e, desta 

forma, se fortalecem os laços, ampliando interações cotidianas, no universo online, mas, 

também, indo para o real, o offline, o espaço físico.  

Relacionando alguns dados da pesquisa com os integrantes do fandom, é possível 

afirmar que esta comunidade virtual apresenta a cultura de fãs, incorporada à proposta da 

moderadora, que é garantir a relação positiva entre os fãs, dentro e fora do espaço da 

comunidade virtual no Facebook, assim como o entendimento e compreensão da ideologia da 

banda “O Rappa”, que tem, como tônica, a ‘positividade’.  

Unanimemente, os respondentes da pesquisa concordam que existe positividade nas 

mensagens d’O Rappa, valor que norteia a comunidade virtual e as interações entre os fãs. 

Quase totalidade, isto é 92,6%, acredita que os fãs são uma família.  

Os membros do fandom se consideram uma família e com a ideologia da positividade, 

exercida pela banda “O Rappa”, por meio de atitudes, mensagens e letras. Esta ideologia pode 

ser percebida nas dinâmicas sociais da comunidade e na colaboração entre os fãs, seja 

compartilhando, curtindo ou comentando as postagens nos domínios do fandom no Facebook.  

A lealdade dos fãs é comprovada a partir de 48% das respostas quando questionados 

sobre participações ou não em outros fandom. Tal comportamento comprova que a maioria dos 

integrantes dessa comunidade não interage, ou se manifesta, em outros grupos de fãs de outras 

bandas.  

Diante dos resultados obtidos, é possível afirmar que o comportamento dos fãs se 

encaixa no perfil de emissor ativo, enquanto receptor de mensagens e sentidos, num período 

em que a informação é horizontal, e não vertical, como foi décadas atrás, ou no século passado, 

quando a cultura comunicativa do receptor e, consequentemente, de fãs, era de passividade. As 

postagens na rede social mostraram existência de apropriação da cultura musical e ideológica 

da banda “O Rappa. Comprovou-se apropriações, no cotidiano online dos fãs, de diversas 

formas, como se percebeu nos posts 7, 8 e 13, que tratam de temas afetivos, ou do post 14, que 

aborda a igualdade e traz a gíria “mofaia”. Há convergência cultural sendo exibida em 

diferentes posts, como no 6, 9, 10, 11 e 12, que combinam elementos da cultura de fãs da banda 

com associações à cultura popular e ao cotidiano dos fãs. 

Ao final da exposição destes resultados, é possível relacioná-los a conteúdos 

aprendidos, durante o curso de graduação de Jornalismo, como as teorias de reconfiguração e 

remediação informativa, caracterizadas pelas novas dinâmicas de uma sociedade, em rede. A 
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cultura da convergência e participativa são temas tratados na comunicação social, 

especialmente, na área jornalística.  

Considerando os resultados da pesquisa, conclui-se que fãs d’O Rappa, 

especificamente deste fandom, no Facebook, apropriam-se de suas mensagens, de formas 

variadas. Desde a moderadora, que se apropria da ideologia da banda, quando revela que a 

intenção, ao fundar essa comunidade, é de trazer positividade nas postagens no fandom. A 

própria administradora cria memes, símbolo da remixagem, para engajar as interações no grupo. 

Inclusive, o vocalista Marcelo Falcão já postou em seu perfil, no Twitter, uma montagem da 

administradora, sinalizando a proximidade entre fã e artista. O próprio consumo de acessórios 

da grife Johny Size, linha de roupas especializada inspirada no vocalista, é uma maneira de 

apropriação da cultura do “Rappa”. A positividade, que está explícita nas músicas e mensagens 

da banda “O Rappa”, são apropriadas pelos membros do fandom, em suas postagens.  

Os objetivos foram alcançados de forma satisfatória. O primeiro objetivo específico, é 

alcançado, logo ao final do primeiro capítulo, onde o apoio teórico é, basicamente, a partir das 

ideias e conceitos de Chacon (1989), Saldanha (2005) e Coelho (2014), que esclarecem, de 

maneira objetiva, o cenário do rock e rock nacional. A cultura de fãs, no ambiente das redes 

sociais, é compreendido, no decorrer no terceiro capítulo, onde a principal ideia é de que a 

comunidade de fãs, assim como o próprio receptor, passou de um comportamento passivo, 

perante a informação, passando, com a chegada do ciberespaço, a se comportar de maneira 

ativa, conquistando espaço, acumulando e aumentando a comunidade de fãs. Se a entrevistada 

Monika Souza tivesse esta mesma ideia, de criar um fandom, 20 anos atrás, será que ela teria 

mais de 13 mil membros, em pouco mais de um ano? Com certeza, não. Ela não conseguiria se 

comunicar com tanta gente, em tão pouco tempo. Sem falar na logística de aproximação com 

cada pessoa, individualmente. A observação de apropriação d’O Rappa, no fandom do 

Facebook, através do método netnográfico, é consolidada.  

Nesse processo netnográfico, encontraram-se exemplos de apropriações, por parte dos 

fãs, da cultura que envolve a banda “O Rappa”. As formas são diversas: desde memes e 

montagens, até postagens pessoais, com apelos sociais, ou, na expectativa de shows do Rappa, 

interagir na vida real, ou seja, fora dos domínios da internet. Na postagem 13 (Figura 32), está 

em evidência, na análise, a referência de uma música do álbum Lado B Lado A, em que um 

participante do grupo coloca, nos comentários, parte da letra, tratando de diferenças sociais e 

raciais. Desta forma, é alcançado o objetivo geral, que foi compreender como as mensagens, 

presentes nessas letras, podem interferir nas interações sociais dos fãs da banda, no ciberespaço. 

Foi visto que as mensagens interferem no cotidiano dos participantes do grupo, de forma que 
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encurtam as distâncias entre o off-line e online, com os encontros de membros nos shows da 

banda “O Rappa”. Portanto, com o alcance dos objetivos geral e específico, naturalmente, tem-

se a reposta para o problema de pesquisa. 

Alcançando os objetivos específicos, o objetivo geral é concretizado, pois a ideia de 

positividade, de família “O Rappa”, fazem parte das interações desses fãs, no ciberespaço, 

especificamente no fandom do Facebook.  

Esta pesquisa é importante na vida acadêmica do presente pesquisador. Primeiro, pelo 

desafio de escolher o tema musical, que mesmo sendo uma preferência, mostrou-se mais 

complexo e rico do que o imaginado. Como apreciador da arte musical, mesmo com a 

diversidade de gêneros musicais existentes, percebi, ainda mais, o potencial e importância da 

origem de culturas musicais. A importância da cultura negra para o mundo, especificamente, 

em termos musicais. Desenvolveram a arte da música, não tendo, muitas vezes, justo 

reconhecimento da sociedade em geral. Será gratificante se, um dia, esta pesquisa contribuir 

para a quebra de tabus, entre gêneros musicais. A mudança cultural, em termos de 

descentralização informativa, a transformação do comportamento do fã, de passivo para 

audiência ativa, a cultura de convergência e participativa. Estas ideias me levaram a rever 

muitos conceitos e enxergar o que está ao meu redor (seja pessoal ou profissionalmente), de 

maneira diferente, com mais ‘positividade’. 

Entender a cultura dos fãs, como percebido neste trabalho, ajuda a repensar o 

jornalismo, hoje mais voltado para nichos e menos para a massa. Assim, acredito que outros 

trabalhos do curso de jornalismo possam também estudar a cultura participativa e, também, as 

dinâmicas sociais de fãs, por ser um público fiel e exigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 

BARBERO, Jesús Martin. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. 

Editora UFRJ: 2009.  
 

BASTOS, Yuriallis Fernandes. Partidários do anarquismo, militantes da contracultura: um 

estudo sobre a influência do anarquismo na produção cultural anarco-punk. Caos: Revista 

Eletrônica de Ciências Sociais, João Pessoa, n. 9, p. 302-303, set. 2005. 

 

BIVAR, Antônio. O que é punk? São Paulo: Brasiliense, 2001. p. 84-85. 

 

BRUNS, Axel. Gatekeeping, gatewatching, realimentação em tempo real: novos desafios para 

o jornalismo. Brazilian Journalism Research, v. 7, n. 2, p. 119-140, 2011. 

 

CAIAFA, Janice. Movimento punk na cidade: a invasão dos bandos sub. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar, 1989. 

 

CHACON, Paulo. O que é rock. Editora Brsiliense, 3º Edição (Coleção Primeiros Passos Nº 

68), 1989. 

 

COELHO, Frederico. Lado B, Lado A: o Rappa (1999) / Frederico Coelho. – 1. Ed. -. Rio 

de Janeiro: Cobogó, 2014.  

 

ESCOSTEGUY, Ana Carolina; JACKS, Nilda. Comunicação e recepção. Coleção 

Comunicação: 2005.  

 

FRAGOSO, Suely; RECUERO, Raquel; AMARAL, Adriana. Métodos de pesquisa para 

internet. Porto Alegre: Sulina, 2015. 239 p. (Coleção Cibercultura) 

 

FRIEDLANDER, Paul. Rock and Roll: uma história social. Rio de Janeiro: Record, 2002. 

p.371. 

 

HOME, Stewart. Assalto à cultura: utopias, subversão, guerrilha na (anti) arte do século 

XX. 2. ed. São Paulo: Conrad, 2004. p. 130.  

 

JENKINS, Henry. Cultura da Convergência / Henry Jenkins; tradução Susana Alexandria. – 

2. Ed. – São Paulo: Aleph, 2009. 

 

LEMOS, André; LÉVY, Pierre. O futuro da internet: em direção a uma ciberdemocracia / 

André Lemos e Pierre Lévy. São Paulo: Paulus, 2010. (Coleção comunicação). 

 

MARTINO, Luís Mauro Sá. Teoria da comunicação: ideias, conceitos e métodos. Editora 

Vozes: 2009. 

 



88 

 

MARTINO, Luís Mauro Sá. Teoria das mídias digitais: linguagens, ambientes, redes. 2. Ed. 

–Petrópolis, RJ : Vozes, 2015 

 

MELLO, Zuza. Homem de. SEVERIANO, Jairo. A canção no tempo – 85 anos de músicas 

brasileiras – Vol. 2: 1958 –1985. São Paulo: Ed. 34, 1998. p.17. 

 

NEGROPONTE, Nicholas. A vida digital / Nicholas Negroponte; tradução Sérgio Tellaroli; 

supervisão técnica Ricardo Rangel. - São Paulo: Companhia das letras, 1995. 

 

ORTELLADO, Pablo. Quatro reflexões sobre a história e o significado do punk. Disponível 

em <http://www.midiaindependente.org> Acesso em: 01 mar. 2006. 

 

PRESNKY, Marc. Nativos digitais, imigrantes digitais. 2001. Tradução do artigo “Digital 

natives, digital immigrants”, de Marc Presnky. Por Roberta de Moraes Jesus de Souza: 

professora, tradutora e mestranda em educação pela UCG. Contato para citação: 

robertamjsouza@yahoo.com.br. 

 

RECUERO, Raquel. Redes sociais na internet. Porto Alegre: Sulina, 2009. (Coleção 

Cibercultura) 191 p. 

 

RHEINGOLD, Howard. A comunidade virtual. Lisboa: Gradiva, 1996. 

 

SALDANHA, Rafael. Rock em revista: o jornalismo de rock no Brasil. Juiz de Fora: UFJF; 

Facom, 1. Sem. 2005, xx fls. Projeto experimental do curso de Comunicação Social. 

 

TECHTUDO. Facebook, 2016, online. Disponível em:  

<http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2016/01/facebook-revela-dados-do-brasil-na-

cpbr9-e-whatsapp-vira-zapzap.html> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2016/01/facebook-revela-dados-do-brasil-na-cpbr9-e-whatsapp-vira-zapzap.html
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2016/01/facebook-revela-dados-do-brasil-na-cpbr9-e-whatsapp-vira-zapzap.html


89 

 

 

APÊNDICE 1  

 

Entrevista semi-estruturada com Monika Souza, admnistradora do grupo de fãs d’O 

Rappa no Facebook.  

 

Como é a moderação no grupo? Qualquer um pode entrar? Explique como funciona. 

Sim há seleção para entrar. Verificamos se não é ‘fake’. Se realmente é fã. E se já publicou algo 

relacionado à banda. Não que seja obrigatório essa condição. Apenas para ter certeza que não 

irá entrar no grupo por entrar. Muitos fakes entram para postar coisas não relacionadas à banda 

e postam coisas de pornografia. Por isso resolvi fazer o grupo fechado. 

 

Existe algum mecanismo para banir haters e publicações indesejadas?  

Sim. Quando algum membro do grupo não respeita as regras são excluídas as postagens e eles 

são banidos. Enfim bloqueados. 

 

Vocês organizam encontros presenciais de fãs da banda O Rappa? 

Então não marcarmos encontros. Nós nos encontramos em shows mesmo. 

 

Como você organiza as postagens? 

Eu organizo assim: faço montagens para aniversariantes do dia. Para receber a pessoa tem que 

estar no grupo e no meu Facebook. Por motivo de segurança e por uso mediante à autorização 

da pessoa. Hoje em dia, temos que ter muito cuidado ao utilizar fotos das pessoas. Para não 

haver processos por uso indevido de imagem. Então quando algum membro quer, tem que me 

mandar convite no Facebook. E também, pelo motivo de que a rede social mostra a data de 

aniversário, se for amigo. Essa ferramenta não existe em grupos, e os membros ficam à vontade 

de postar tudo relacionado à banda. Mas não sobre a vida particular do vocalista ou de qualquer 

um, porque causa polêmica ou discussões desnecessárias. Tipo como exemplo sobre teste da 

parte idade do Marcelo Falcão. Não aceito. Primeiro que é sobre a banda. E segundo que ele 

mesmo não gosta. Não traz nada de bom falar sobre a vida privada do artista. 
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Existe uma periodicidade nas suas postragens ou é indefinido, você posta quando quer e 

pode? 

Sim existe. Nosso grupo tem um diferencial. Que são os aniversariantes do dia. Isso é 

primordial. Fora essas, eu particularmente deixo os membros à vontade. Eu posto mais, quando 

a criatividade fala mais alto. Montagens engraçadas e de propaganda da banda. Então quando 

estou mais inspirada eu posto. Eu e mais de 46 mil éramos de outro grupo que tinha o mesmo 

nome. Mas pelo fato de ser um grupo aberto. Conseguiram banir o grupo. Então lutei muito 

para não desistiram desse grupo de 46 mil membros. Mas não teve jeito. Muitas postagens 

pornográficas. E nesse grupo, como eu não era administradora, eu postava muito no dia da 

minha folga. Fui alvo de membros do grupo, taxada como louca. Porque era o dia todo da minha 

folga. Postando. E minhas postagens eram conforme a música que estava ouvindo na hora da 

postagem. Então teve essa polêmica. Eu fui avisada por um garoto. E aí disse que iria sair. Ele 

implorou para eu não sair, pois gostava muito das minhas montagens e postagens. Então não 

sai. Aí, infelizmente, com o passar do tempo, com muitas postagens pornográficas, eles 

conseguiram acabar com grupo de 46 mil fãs. Então eu e a Larissa Falcão (um dos moderadores) 

resolvemos fazer esse grupo. Mas pelo fato de controlar as postagens, eu decidi fazer grupo 

fechado. Para poder ter maior controle. Hoje já temos mais de 13 mil e mais de um ano de 

grupo. E graças a Deus, está indo muito bem. E por ser administradora, deixo os membros 

postarem mais, sentir que o grupo é de todos. E eles ficam mais à vontade. Uma vez ou outra, 

posto alguma montagem para sacudir o grupo. 

 

Existe algum comprometimento diário de postagens, como lembrar dos aniversários dos 

membros do grupo e até mesmo movimentar o grupo? 

Prioridade é a homenagem mesmo. O aniversariante do dia é um diferencial entre os outros 

grupos. Então eu mesma, tento não esquecer ninguém. Mas às vezes, acontece alguma falha, 

mas se alguém reclama, sem problemas, faço a montagem e posto como aniversariantes 

atrasados. E tem membros que recebem elas como se fosse um presente, recebo mensagens de 

agradecimentos e elogios. Tem membros que esperam com ansiedade, isso que é bacana. 

 

Conhece os outros grupos dedicados aos fãs da banda O Rappa? Se sim, chegou a 

participar deles? 

Sim. Participo de outros grupos. Mas como me dedico só a esse, fico sem tempo de verificar e 

ver os outros. Tem uns que entram em algumas polêmicas. No nosso grupo, tento não entrar em 

polêmicas. Eu quero que seja de positividade, de algo bom, que é o que a banda transmite para 
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os fãs, mensagens com suas músicas positivas. Não digo polêmica sobre suas letras, e sim, 

polêmicas que fazem membros entrarem em discussões desnecessárias, que acabam, às vezes 

com amizades. Como exemplo: uma pessoa que é fã, tem sua foto de perfil no Facebook com 

vocalista, e disse que não gostou de uma música nova que foi lançada. Então esse tipo de 

polêmica, acho que não traz nada de bom para o grupo. Lógico que a banda está ciente que nem 

todas as músicas agradam. Acho que todos devem, sim, dar suas opiniões sobre as letras novas, 

não é porque alguém é fã que tem obrigação de gostar de todas canções da banda. Sempre tem 

algumas que nos agradam mais que outras. Não é por causa de uma opinião, que deixou de ser 

fã, é apenas uma opinião, e tem que ser respeitada. Mas tem pessoas que, ao invés de interpretar 

de um jeito, simplesmente faz o circo pegar fogo. Acho que todos devem se expressar, e nem 

toda crítica é destrutiva. As críticas, às vezes, são construtivas. Então, esse é um episódio que 

vi em outro grupo, que acho que causou discussões na maldade, que não foi legal, levou a 

pessoa que deu uma opinião a ser julgado por membros que não concordaram com sua opinião. 

 

Como é seu contato com os membros da banda? Consegue conversar com eles? Tem 

algum tipo de contato, seja online ou pessoal? 

Sobre o contato com a banda, tenho com Alexandre Menezes "Xandao" (guitarrista), mestre 

Marcelo Lobato "Lobatinho", Marcos Lobato, apelido "Marquinhos", ambos percussionistas. 

Tenho o DJ Negralha "Gralha", que é o DJ. Tenho o Lauro Farias "Men", que é o baixista , 

todos no Facebook. O contato para falar é pouco, temos que ter noção que eles são famosos, e 

não são nossos amiguinhos que vão responder a toda hora, então falo bem pouco e o necessário. 

Sempre me responderam na medida do possível. O Marcelo Falcão mais pelo Twitter, ele me 

segue, então falo com ele sim, lógico que responde bem raramente. Mas ele já publicou minhas 

montagens no seu Instagram, fiquei muito feliz. Esse contato em redes sociais é assim, tem 

limites, temos que entender que somos fãs. E contato com eles ao vivo tive também, são sempre 

atenciosos quando possível, e recebem a gente com muito carinho e atenção. Mas é isso eles 

são incríveis. Amo demais essa Banda. Respiro O Rappa. Eles são minha razão de viver. Muito 

intenso e muita admiração por eles. 
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APÊNDICE 2 

 

FORMULÁRIO 

 

<https://docs.google.com/forms/d/106QM15xAo_NQtxksojYQsL6ySIP5JStEe34bDUXWX8

I/edit?ts=574365b4> 
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