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(...) 
A melhor banda de todos os tempos da última semana 
O melhor disco brasileiro de música americana 
O melhor disco dos últimos anos de sucessos do passado 
O maior sucesso de todos os tempos entre os dez maiores fracassos 
 
Não importa contradição 
O que importa é televisão 
Dizem que não há nada que você não se acostume 
Cala a boca e aumenta o volume então 
(...) 
 
A melhor banda de todos os tempos da última semana 
(Grupo Titãs – 2001) 
 
Introdução 
 
 
A internet é hoje um entre os mais interessantes lócus para se tentar flagrar alguns elementos 
pertencentes à cultura da mídia que tem se demonstrado dominante no cotidiano. A cultura da 
mídia disponibiliza elementos capazes de apoiar a construção de novas experiências e 
subjetividades. Este tipo de cultura nos traz algumas materialidades que podem colaborar com 
a construção do nosso imaginário e, eventualmente, de nossa subjetividade. Entre outras 
práticas, a mídia gravita em torno da construção de figuras notórias, com charme e beleza 
formados no imaginário de quem consome as celebridades veiculadas. Estas figuras são 
capazes, a partir daí, de gerar fortes emoções em alguns assim como nenhuma em outros. Ter 
capacidade para afetar certos indivíduos e não afetar outros é característica dos superstars 
veiculados como figuras quase que não humanas pela mídia. Os inúmeros exemplos de 
estrelas midiáticas, que surgem e desaparecem, mostram não existir um único padrão para se 
chegar lá no show business. Homens, mulheres, crianças, idosos, altos, baixos, são diferentes 
características que vemos nas estrelas veiculadas estrategicamente pelos meios de 
comunicação. Eventualmente, algum estudo que tenha como objeto o encontro de possíveis 
receitas de sucesso a serem seguidas por alguém que o almeja, pode vir a mostrar a 
existência de um único caminho para se tornar estrela midiática. Em princípio, não nos parece 
evidente que exista um único formato de construção de uma estrela pop. O que nos parece ser 
evidente é que algumas estratégias midiáticas que veiculam a cultura da mídia podem ser 
capazes de disponibilizar materiais para a construção de ídolos no imaginário dos que 
consomem esta cultura, independentemente de eventuais receitas seguidas anteriormente. É 
com esta premissa que escrevo este texto. O presente trabalho busca registrar algumas notas 
a respeito do que é compartilhado e construído por jovens no Orkut. Mais especificamente, 
dentro das comunidades de celebridades midiáticas. Buscamos entender o papel das 
comunidades que trazem como tema as celebridades e que fazem parte da cibervida dos 
jovens usuários deste site de relacionamento. Por hipótese, este site potencializaria uma 
eventual construção simbólica de ídolos entre os jovens que lá habitam. Esse público utilizaria, 
então, a mediação de celebridades midiáticas no Orkut para estabelecer suas relações sociais 
assim como também se utilizariam dos ídolos para, eventualmente, projetar uma 
contemplação a si próprio. A partir deste contexto, pretendemos trabalhar a admiração, a 
contemplação e o culto a algumas celebridades midiáticas que habitam o contemporâneo dos 
jovens. 
 
Este texto através da observação de comunidades de fãs de alguns superstars que se 
encontram presentes no Orkut, pretende sugerir uma discussão em torno do culto juvenil em 
torno de celebridades atuais. Menos pelo seu caráter de contemplação conjunta que sabemos 
estar presentes há algum tempo entre os jovens, mais pelo impacto que esta prática social 
tem nas formas de se comportar deste público específico. 
 



Os ídolos e a cultura da mídia 
 
Segundo Kellner (2001, p. 27), como dominante nos dias de hoje, a mídia tem submetido 
indivíduos a um fluxo sem precedentes de imagens e sons dentro de suas próprias casas. A 
partir daí, um novo mundo de entretenimento, ora virtual, tem reordenado percepções de 
espaço e de tempo, o que pode produzir novos modos de subjetividade que podem anular 
marcantes distinções entre realidade e imagem. O áudio-visual é forma majoritária de 
materialização desta cultura veiculada pela mídia para a construção e expressão de superstars. 
Imagens em formas de videoclipes2 mostram cantores em performances espetaculares. Os 
sons são produzidos e editados profissionalmente para compor com as imagens um espetáculo 
de entretenimento que pode estar disponível nas casas dos que escolhem consumir este 
material disponibilizado pela mídia. Este espetáculo está disponível para muitos através da 
cultura da mídia que tem sido dominante inclusive entre os jovens. A quarta tese de Guy 
Debord nos traz reflexões sobre o espetáculo. Segundo o autor, “o espetáculo não é um 
conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediadas por imagens” (Debord, 
1997, p. 14). 
 
Neste sentido dado pelo autor, a mediação das imagens para se estabelecer o espetáculo é o 
que acreditamos poder ser, de uma certa forma, o Orkut3 quando se apresenta como 
mediador de uma possível construção de ídolos juvenis em seu espaço cibernético. Este site, 
de acordo com nossa hipótese, parece potencializar uma eventual construção simbólica de 
ídolos entre os jovens que lá habitam. Usuários juvenis podem cultuar seus célebres ídolos em 
grupo mediados pelas facilidades das áreas do Orkut. Este site é apropriado pelos jovens e 
disponibiliza a todos várias áreas de fácil construção de conteúdo para que um certo 
espetáculo de admiração se estabeleça. Mediado por imagens e narrativas, o processo de culto 
grupal de popstars parece não ter fim no Orkut. Os jovens constroem suas formas de admirar 
seus ídolos. Ainda que discutido e trabalhado por diversos autores posteriores a Debord, o 
conceito de espetáculo citado em sua quarta tese, serviu-nos como suporte reflexivo para 
embasar o início de nossas considerações. 
 
Indo em frente com nossas notas, dialoguemos com Silva (2007, p. 1). Este autor diz que o 
espetáculo acabou. Para ele, estamos agora em tempos de um certo hiper-espetáculo. Tempos 
em que não se delega apenas aos ídolos a origem causal de emoções e de sentimentos. Esta 
tarefa, segundo o autor, está agora a cargo dos que antes apenas admiravam e contemplavam 
seres percebidos como superiores, neste caso, os ídolos superstars. A contemplação e o culto a 
alguém continuam no hiper-espetáculo. Apenas ocorreu um deslocamento para um culto a si 
próprio, acessível a qualquer um através da mídia. Tanto no espetáculo mediado por imagens 
como na contemplação a si próprio do hiper-espetáculo, percebemos que o papel dos ídolos 
para os jovens tem sido marcante no processo de construção e de expressão de suas 
subjetividades. Esse público utiliza também a mediação das imagens de celebridades 
midiáticas no Orkut para estabelecer suas práticas sociais. Também dispõe dos ídolos para, 
eventualmente, projetar a contemplação a si próprio. Uma contemplação que, para Silva 
(2007, p. 1), dá-se através de uma superioridade fictícia da celebridade. Estas célebres figuras 
midiáticas têm sido mais adoradas quanto menos diferenças apresentarem de seus fãs. Estes 
ídolos trazem com eles uma idéia de fama ao alcance de todos. 
 
A partir deste contexto, trabalhamos a admiração e o culto às celebridades midiáticas 
contemporâneas, chamadas por Lipovetsky (2006, p. 216 ) de mini-ídolos. Classificamos assim 
tais celebridades, em seu papel de medição imagético-espetacular e também nas projeções 
hiper-espetaculares que fãs fazem para buscar sua auto-contemplação. Lipovetsky (2006, p. 
215) traça um paralelo entre as celebridades midiáticas atuais e a moda. A partir daí, 
menciona que “a moda é encenação sofisticada do corpo” e “a estrela é encenação midiática 
de uma personalidade”. O trabalho que se faz de encenação no mundo da moda não nos 
parece ser estranho para o mundo das estrelas da mídia. Esta encenação colabora com a 
construção de estrelas que, pelo que citamos, têm mais sucesso quanto mais parecidas forem 
com seus admiradores. É neste sentido que Gilles Lipovetsky traz o conceito de mini-ídolos. 
São celebridades que, diferentemente dos ídolos modernos que se distanciavam de seus fãs 
para contemplados, estes buscam a aproximação como caminho para serem admirados. Esta 
proximidade e seu paralelo com a moda dão a estes superstars um caráter efêmero, uma idéia 



de mini-ídolos, de ídolos instantâneos. Não nos parece ter diferença para seus fãs quando 
estes ídolos são substituídos por novos. Logo encaram a novidade como possibilidade para sua 
auto-contemplação hiper-espetacular. 
 
As reflexões deste texto 
 
Para Silverstone (1999, p. 33), a mídia deve ser pensada como um processo de mediação e 
ser estudada como tal. Um processo que não inclui apenas os meios de contato entre 
receptores e narrativas trazidas pela mídia. Trata-se de uma cadeia que engloba também os 
produtores das mensagens com suas estratégias direcionadas e intencionalmente preparadas, 
assim como os receptores que, como consumidores destas mídias, dão significado ao que 
recebem e com isto podem dar suporte à construção de suas subjetividades. Estudar a mídia 
pode ser compreendido, segundo o autor, como um estudo pertencente à dimensão do 
entendimento das estratégias midiáticas, dos meios que as conduzem, dos conteúdos das 
mensagens, da multiplicidade dos discursos que estas trazem e do processo de recepção. 
 
Este texto, como citado, tem o propósito de registrar algumas notas a partir da reflexão sobre 
a eventual veiculação de ídolos mediada por um site de comunidades sociais, o Orkut4. Mais 
especificamente através da observação de comunidades de fãs de alguns superstars que se 
encontram presentes no site. Trabalhamos neste texto com a idéia de que o ciberespaço da 
internet, no sentido sugerido por Lemos (2002, p. 12), é ocupado e permeado por uma cultura 
da mídia que, de forma interativa e dialógica, permite aos jovens cultuar em grupo seus ídolos 
dentro do ciberespaço. Neste sentido, o Orkut pode ser entendido como um corpo-rede. Um 
corpo sem fronteiras claras entre uma parte física e uma parte rede (Lemos 2002, p. 173). Um 
híbrido de corpo com rede, uma completude de carne, utilizando-se a expressão cyberpunk de 
Gibson (2003). Um corpo com bits e bytes capazes de formar um espaço simbólico fértil para 
se construir e estarem presentes subjetividades juvenis. O Orkut, neste sentido, torna-se um 
espaço simbiótico entre a rede do site e os corpos dos usuários pertencentes a ela. O corpo-
rede do Orkut pode ser entendido, portanto, como um grande território onde se formam, 
modificam-se e se expressam práticas comunicacionais cibersubjetivadas por elementos deste 
próprio corpo que se auto-alimenta a partir de materiais midiáticos. Assim nos parece ser no 
caso do culto grupal de fãs de um ou de outro ídolo midiático. Culto que pode, eventualmente, 
seguir as lógicas espetacular e hiper-espetacular supracitadas. 
 
O Orkut: site da internet 
 
Para continuar nossa reflexão é importante que adentremos um pouco mais no site Orkut para 
entender a dinâmica de seu funcionamento como um corpo-rede. 
 
O Orkut tem sido considerado no Brasil o mais importante entre os sites de comunidades 
sociais da internet, pois congrega, atualmente, milhões de indivíduos de diversos países, de 
ambos os gêneros, de diversas etnias e idades. Os brasileiros são maioria no Orkut hoje em 
dia. Um site de internet é o nome dado a um conjunto de páginas pertencentes à world wide 
web (ou simplesmente www) que é disponibilizado de forma agrupada com conteúdos ligados 
entre si. Portanto, o Orkut é um grande conjunto de páginas da www que disponibiliza aos 
seus usuários diferentes formas e conteúdos. Esses permitem ao internautas trocar 
informações entre si e disponibilizar, ao mesmo tempo em que podem consumir, diferentes 
tipos de materiais midiáticos. Alguns destes materiais serão analisados mais à frente neste 
trabalho. 
 
A world wide web é um tipo de aplicação com uma interface gráfica que facilita o 
compartilhamento de informação. A rede foi desenvolvida em 1990 por um programador inglês 
chamado Tim Berners-Lee em Genebra na Suíça. Segundo Castells (2003), este inglês 
desenvolveu, em agosto de 1991, o primeiro navegador de hipertexto5 da web. Desde então, 
foram desenvolvidos outros diversos navegadores que permitiram o rápido desenvolvimento 
desta interface gráfica e que ajudaram a internet a tornar-se o fenômeno social que é hoje. A 
www permite uma fácil navegação por diversos tipos de informações que são disponibilizados 
em tempo real aos seus usuários. Fácil navegação devido à apresentação de forma gráfica dos 
conteúdos e da possibilidade de se escolher o que se quer ver, quando ver, com qual 



profundidade e de que forma, apenas com o auxílio de uma tela e de um mouse. Entre estes 
usuários estão indivíduos e empresas. Estes últimos podem utilizar a www como meio de 
propagação de mensagens estrategicamente interessadas e endereçadas com fins comerciais. 
Lévy (1999, p. 199) relata estas diferentes formas de utilização através da análise de alguns 
conflitos de interesse e da diversidade de pontos de vista em relação ao ciberespaço e, 
conseqüentemente, à www que é parte dele. Comerciantes, mídia, estados-nação e 
propagadores da cibercultura têm olhado e ocupado o ciberespaço de diferentes formas. Estas 
têm, entre outras conseqüências, o conflito de interesse que envolve a realidade da world wide 
web. Comerciantes têm a tendência de entender a web como um eventual grande shopping 
center que, em escala mundial, teria a capacidade de colocar em prática a utopia do total 
liberalismo econômico. A mídia, interessada em eventos que se tornem notícia, segundo Lévy 
(1999, p. 202), trata o ciberespaço como um território apenas ocupado por práticas 
condenáveis como o cibersexo, a pedofilia e as infiltrações clandestinas. O estado-nação 
moderno, por sua vez, enxerga uma eventual perda de controle decorrente da 
desterritorialização que é característica imanente do ciberespaço. Por fim, os propagadores da 
cibercultura, que se manifestam de várias formas e falam de diversos lugares, lutam para não 
permitir que estes outros pontos de vista prevaleçam no espaço cibernético em detrimento ao 
seu. Estes propagadores buscam, também de forma ideológica, a liberdade na troca de 
informação e na expressão de significados através dos bits veiculados pelos espaços virtuais 
desterritorializados. Parece-nos que esta diversidade de interesses trazida pelo autor, gera um 
conflito que é processo e não evento a ter um fim certo. Um conflito em processo que nos 
indica ser uma das molas propulsoras da dinâmica do ciberespaço e não um eventual problema 
a ser solucionado. 
 
Por outro lado, a www, como parte do espaço midiático onde estratégias de produção e 
veiculação podem ser materializadas através de imagens e sons, é o território escolhido por 
este estudo para se tentar encontrar alguns materiais a respeito das celebridades cultuadas 
por uma maioria jovem. Neste estudo, olhamos a www como um espaço onde uma cultura da 
mídia se estabelece e ecoa. 
 
A cultura da internet, assim como todo tipo de cultura, é uma construção coletiva. Diferente de 
ideologia e de expressões de certos individualismos, a cultura é uma construção conjunta 
realizada pelos que dela participam e consomem. Para Castells (2003), a cultura da internet foi 
estruturada em quatro camadas: a cultura tecnomeritocrática, a cultura hacker, a cultura 
comunitária virtual e a cultura empresarial. A cultura tecnomeritocrática, enraizada na ciência 
e na academia; a cultura hacker, responsável pela maioria das inovações tecnológicas na 
internet e a cultura empresarial, que explora a rede como um território comercial, não serão 
neste texto exploradas, apesar de sua reconhecida importância no processo de construção 
cultural da internet. A camada que, segundo o autor, é formada por uma cultura comunitária 
virtual mostra-se em linha com o objetivo deste estudo. A camada das comunidades tem 
moldado, segundo Castells (2003), os usos, os hábitos e os padrões sociais da rede. 
 
A origem da internet está enraizada, entre outras coisas, em seu uso social e nos hábitos 
interativos desenvolvidos pelos seus usuários. E também em novos padrões sociais que foram 
formulados a partir de um ciberespaço compartilhado. As comunidades virtuais citadas por 
Castells (2003) podem ser pensadas em conjunto com as comunidades emocionais 
mencionadas por Maffesoli (2006, p. 35), que em contraste com as comunidades de destino, 
estabelecem e mantêm vínculos emocionais. Vínculos a partir do compartilhamento de idéias, 
sonhos, desejos e necessidades. Enquanto que as de destino realizam o compartilhamento a 
partir da divisão de bens, de alimentação e, principalmente, de segurança. Muniz Sodré6 
afirmou que “ser é estar socialmente junto”, quando mencionava o caráter complementar que 
comunidades podem exercer no processo de construção identitário. As comunidades sociais da 
internet podem ser vistas como novas formas de ser e de estar no espaço e no tempo. Ser e 
estar socialmente, ou melhor, seguindo o pensamento do professor, “ser é estar socialmente”. 
Esta forma de pensar tem sido um modo que muitos jovens têm encontrado para construir 
suas subjetividades a partir do vínculo com os outros. As comunidades são espaços de 
compartilhamento entre este segmento de público. Expressam o que são, o que gostariam de 
ser, o que acreditam que sejam e o que imaginam ser percebidos como. 
 



Por outro lado, acreditamos que o estudo da cultura do que é disponibilizado através da mídia 
no ciberespaço seja também relevante para o campo da comunicação. Este tipo de cultura 
veicula materiais que podem construir simbolicamente celebridades e permite que o culto a 
elas aconteça de forma interativa através da internet. Seguindo o entendimento de Silverstone 
(1999, p. 33) de que a mídia deve ser pensada a partir de um processo de mediação e não 
apenas de um restrito entendimento de uma das partes da cadeia mediada, o recorte para 
este texto contou com duas partes deste processo – as estratégias midiáticas e os meios pelos 
quais estas estratégias veiculam. Como escolha metodológica, as estratégias midiáticas foram 
observadas através do resultado destas na repercussão de sua materialidade imagética e 
textual na fala dos fãs de alguns ídolos. O meio escolhido para compor o objeto deste estudo, 
como citado, é o corpo-rede do Orkut que é um espaço habitado por indivíduos que buscam 
interações na internet. 
 
Este site de comunidade social – o Orkut – funciona como um tipo de clube ao qual se deve ser 
sócio para participar. A partir da associação, pode-se utilizar os benefícios disponíveis. Para se 
associar ao site, é necessário que o indivíduo seja convidado por um sócio atual7. Este convite 
acontece através de um e-mail que é enviado pelo próprio Orkut quando o atual sócio escolhe, 
dentro de uma página www específica, quem quer convidar para entrar neste clube. Não existe 
limite para o número de convidados para quem um sócio pode enviar um convite. Uma vez 
associado, o indivíduo tem, à sua disposição, vários recursos para interagir com outros 
associados que estejam ou não on-line no momento do seu acesso. Este site permite que se 
construa e se armazene uma lista de amigos. Esta lista é apresentada juntamente com o perfil 
do associado em sua página de perfil. Cada um dos associados apresenta-se, a quem visitar 
sua página inicial, através de diversos tipos de fotos, preferências pessoais, hobbies, formação 
profissional e acadêmica, orientação sexual, interesses na rede e outras diferentes 
informações, e de sua lista de amigos e de comunidades. 
 
Além da disponibilização imagética e textual do perfil, da lista de amigos e da troca de 
mensagens entre associados, o ingresso no Orkut permite também que se participe de uma ou 
de várias comunidades pertencentes ao site. Comunidade, neste caso, é um grupo de pessoas 
associadas que se juntam em torno de um tema e, em uma área específica, podem se 
manifestar criando fóruns de discussão e enviando mensagens com dicas e opiniões a qualquer 
um dos associados. Cada participante tem um espaço na própria comunidade com uma 
miniatura de sua foto acompanhada de seu nome ao lado de todos os outros participantes. 
Trata-se da lista de associados da comunidade que é disponibilizada a qualquer um que queira 
consultá-la. Também é possível que se crie uma ou várias novas comunidades sobre qualquer 
tema e, a partir daí, pode-se convidar qualquer outro associado a participar da recém-criada 
comunidade8. 
 
Por outro lado, na página inicial de cada associado, onde se vê representado seu perfil 
específico, existe uma área onde é mostrada uma foto ilustrativa de cada comunidade de que 
este associado faz parte. Assim, cada associado tem, além da lista de amigos que também 
aparece ilustrada com fotos e nomes, e da descrição de seu próprio perfil, uma área onde 
todos podem ver em quais comunidades este indivíduo, voluntariamente, está inserido. Entre 
os temas destas comunidades existem diversos tipos curiosos: desde “Eu Amo a Minha Avó”, 
passando por outros assuntos como livros, músicas, artes, habitantes de uma mesma cidade, 
pessoas que afirmam terem visto discos voadores até chegar em exemplos como “Destruidores 
Compulsivos de Copos Plásticos”. Existem comunidades com milhares, até milhões de 
participantes e outras com apenas algumas dezenas. São comunidades com temas gerais e 
específicos, mas que, de alguma forma, fazem algum sentido a muitos ou a poucos. É possível, 
para um associado fazer parte de até mil comunidades no Orkut. Em estudo exploratório, 
realizado pelo pesquisador no site foi possível constatar-se que alguns jovens participam de 
dezenas de comunidades enquanto outros de centenas. Não foi possível perceber a existência 
de um padrão numérico em relação ao número de comunidades às quais fazem parte os 
jovens. Pareceu-nos não existir uma regra quantitativa para a participação. O que nos pareceu 
existir é uma participação quase que obrigatória dos associados do Orkut a algumas 
comunidades, mesmo que sejam poucas. Como se esta participação fosse uma regra social, 
algo pactualizado entre todos. Vale lembrar que a participação nas comunidades é voluntária 



aos associados, isto é um dos parâmetros do site. É possível ser sócio e continuar participando 
sem estar inscrito em nenhuma comunidade, mas não é comum. 
 
Diante disto, se faz importante mencionar que estes associados podem ser, então, também 
produtores do próprio conteúdo que consomem. Produção possibilitada a partir da interação 
que estes usuários estabelecem mediados pelo Orkut. Entre as interações trabalhadas por 
Primo (2007, p. 99), está a interação mútua que possibilita uma certa invenção conjunta da 
relação e da interação. Parece-nos ser este o caso da produção colaborativa do conteúdo 
materializado no Orkut pelos seus usuários. Estes não só trocam informações mediadas pelo 
computador, mas provavelmente vão além disto. Transformam suas relações, sua 
sensibilidade com que absorvem a materialidade produzida e suas diferentes formas de 
experimentar o que é disponibilizado. Mutuamente, através da interação mediada pelo 
computador, constroem, destroem e expressam o conteúdo disponível, mesmo este conteúdo 
sendo produzido dentro de fronteiras parametrizadas pelos programadores do site. 
 
Comunidades de fãs do Orkut 
 
Entre as inúmeras comunidades disponíveis no Orkut, existem várias dedicadas às 
celebridades. Exemplos não faltam de tipos diferentes de comunidades que têm como tema 
principal um ídolo da música pop, do esporte e do cinema. Algumas comunidades cultuam uma 
determinada celebridade, outras servem para a manifestação de uma certa aversão a esta. As 
comunidades que se dedicam a cultuar alguns superstars fazem parte do objeto de pesquisa 
para a construção deste texto, como citado anteriormente. Pretende-se, com a análise da 
manifestação de alguns participantes pertencentes a várias destas comunidades e que terá 
como moldura alguns conceitos propostos por diversos autores, contribuir com a discussão em 
torno da cultura da mídia como dominante na disponibilização e utilização de materiais que 
podem apoiar a construção da subjetividade de jovens em seu cotidiano. Estamos trabalhando 
com a hipótese de que esta materialidade midiática que é disponibilizada e, a partir daí, 
colabore com a construção, desconstrução e expressão da cibersubjetividade dos jovens 
participantes do Orkut. Kellner (2001, p. 335) analisa o fenômeno Madonna sob diversas 
óticas, entre elas o quanto este ícone da cultura pop foi e ainda é responsável por uma legião 
de imitadores de sua imagem de moda e, principalmente, de sua identidade. Madonna tem 
passado por diversas fases e, em cada uma delas, constrói uma nova possibilidade, sem 
desconstruir sua identidade anterior. A estratégia de Madonna foi e parece continuar sendo 
manter uma imagem mutável, por mais paradoxal que possa parecer. O que pode ser 
esperado de Madonna é uma constante mutação identitária. Esta estratégia utilizada pela 
cantora é baseada em imagens de moda e isto traz, segundo o autor, uma compreensão 
importante do caráter de construto social de sua identidade. Este caráter mutável, mas não 
destruidor da identidade anterior já construída, dá à Madonna a possibilidade de ter uma 
identidade sempre em mutação. Um nomadismo identitário que parece ser sua marca. 
 
No Orkut existem inúmeras comunidades que cultuam Madonna como celebridade. Na 
comunidade “Madonna – Fãs do Brasil9” com mais de sessenta e cinco mil participantes, a foto 
de apresentação da cantora a traz com um vestido vermelho com um grande decote à frente, 
a foto com um fundo também vermelho e seus cabelos em tom avermelhado com uma franja 
que cai sobre seus olhos - uma das diversas faces de Madonna. Kellner (2001, p. 343) trabalha 
com três diferentes identidades de Madonna que são flagradas em sua imagem. Porém sabe-se 
que após o estudo do autor, a superstar já encarou diversas outras faces e o estilo 
avermelhado citado é uma delas. A foto que ilustra a comunidade de nome Madonna10 traz a 
cantora com uma blusa preta fechada com um zíper até o pescoço e seus cabelos em um tom 
fortemente aloirado mostrando claramente suas raízes em uma tonalidade mais escura. Na 
comunidade Madonna – Fãs Veteranos11 vemos a cantora em sua fase parecida com Marilyn 
Monroe, o que nos faz pensar no paralelismo entre os veteranos admiradores de Madonna 
desta determinada comunidade que também devem se lembrar, de alguma forma, de Marilyn. 
Continuando a observar apenas as fotos que ilustram as oitocentas e trinta e oito comunidades 
encontradas com a palavra Madonna em seu título, vemos que a imagem da superstar não se 
repete. Todas estas fotos são mostradas no site, uma acima da outra, divididas em dez fotos 
por página. Isto permite que se olhe, comparativamente, as fotos de Madonna em grupos de 
dez. As várias imagens apresentadas, por mais que não se repitam, não chegam a dar 



margem para qualquer dúvida que se trata da cantora. Ao contrário, cada comunidade com 
uma imagem de Madonna diferente reforça o caráter mutável de sua identidade. Como já 
citado, o nomadismo identitário de Madonna é sua marca principal. 
 
Considerando apenas o número de participantes destas comunidades com o tema Madonna, é 
possível se observar que a cantora está longe de ser a superstar com maior representatividade 
de fãs no Orkut. A cantora canadense Avril Lavigne, por exemplo, tem mais de mil12 
comunidades tendo seu nome como parte do título da comunidade13. No caso de Avril, a 
comunidade com maior número de participantes tem acima de trezentos e oitenta mil 
associados14 que se declaram seus fãs. Observando as fotos que ilustram cada comunidade, 
da mesma forma que foi feito anteriormente para Madonna, destaca-se uma similaridade com 
o que foi descrito: as fotos não se repetem nas comunidades e mostram uma certa variação no 
estilo imagético de Avril. Entretanto, pode-se observar que existe uma menor variação de 
estilo nas imagens da cantora canadense comparando-a com Madonna. Percebe-se que esta 
jovem superstar varia sua forma de se apresentar ao público mudando roupas, cortes de 
cabelo, cor do esmalte usados em suas unhas e até no uso de acessórios como óculos, 
braceletes, entre outros, mas preserva em sua imagem a proposta identitária inicial de uma 
jovem roqueira que demonstra uma certa rebeldia e uma agressividade controladas. O 
nomadismo identitário, observado em Madonna, não se repete em Avril. 
 
O grupo mexicano RBD, admirado pelos adolescentes brasileiros nos dois últimos anos e 
fenômeno midiático, possui também mais de mil comunidades com seu nome como tema. A 
comunidade com maior número de associados apresenta mais de duzentos e quarenta mil 
participantes15. Diferente do que foi observado anteriormente com Madonna e com Avril 
Lavigne, as fotos que ilustram o grupo mostram imagens repetidas e, se não são as mesmas, 
são de momentos praticamente iguais: fotos do grupo reunido ou de apenas um dos 
integrantes em situações parecidas. Ao contrário de Madonna, vê-se no caso do RBD uma 
repetição imagética que não flagra nenhum caráter de mudança identitária neste grupo. 
Percebemos um caráter estático em sua identidade. 
 
Um caso brasileiro que é um exemplo de explosão de jovens fãs é o grupo baiano Chiclete com 
Banana. No Orkut o grupo conta com apenas cento e quarenta e três comunidades tendo seu 
nome como tema, entretanto o número de participantes das comunidades mostra-se 
representativo, mais que os números apresentados por Madonna. A comunidade Chiclete com 
Banana16 - auto-intitulada a comunidade “para os fãs do grupo Chiclete com Banana” - possui 
mais de trezentos e vinte mil associados declaradamente fãs da banda baiana. As fotos que 
ilustram as comunidades, a exemplo do grupo RBD, não apresentam nenhuma variação 
identitária, que é característica do grupo há algum tempo. Este se mantém com a mesma 
“cara” desde o seu início nos anos 1970 quando ainda tocava pelos bares da cidade de 
Salvador. As músicas têm pouca variação temática e as melodias assim como os arranjos 
mantêm-se parecidos durante todos estes anos. As roupas, o estilo de cantar, as músicas e as 
formas de se apresentar no palco continuam sendo um padrão que forma a identidade da 
banda. O nomadismo identitário parece não ser regra para o Chiclete com Banana, nem para 
Avril Lavigne e nem para o RBD. Apenas para a mutável Madonna. 
 
Algumas conclusões e considerações finais 
 
Um processo de observação não participante realizada pelo pesquisador no Orkut permitiu ir 
adiante neste estudo. Destacamos mais alguns pontos relevantes em relação ao objeto 
estudado. Foi possível percebermos, com o apoio das comunidades pesquisadas, que os jovens 
podem construir e expressar sua cibersubjetividade dentro do próprio ambiente do site. E o 
fazem regularmente produzindo o próprio conteúdo que consomem. Estas comunidades nos 
levaram a compreender que não assumem apenas o papel de espaço para se cultuar 
grupalmente um ídolo e nem tampouco apenas de trocar de informações a respeito de uma ou 
mais celebridades. São também, e com efeito, espaços para a busca de uma cibersubjetividade 
que é construída e expressa a partir dos afetos destes cibernautas que são partes do corpo-
rede do Orkut, como vimos. No caso dos ídolos, os afetos apóiam a construção da 
participação, ativa ou não, do jovem na comunidade. Adorar ou rejeitar muito um ídolo é razão 
suficiente para uma participação e uma interação mais ativa no corpo-rede. Adorar ou rejeitar 



pouco é razão para uma tímida participação. E nada sentir em relação a um ídolo é razão para 
uma, conseqüente, não participação. Esta proporcionalidade afetiva nos provou ser uma das 
características da participação virtual em comunidades de ídolos no Orkut. 
 
Pode-se dizer que existe uma específica cibersubjetividade formada com o apoio da associação 
de um participante a uma ou a mais comunidades escolhidas entre muitas. Uma 
cibersubjetividade formada ao mesmo tempo em que é expressa dentro do espaço cibernético 
do Orkut. Sua construção nos parece acontecer a partir da escolha que os internautas17 fazem 
em uma espécie de prateleira de comunidades. Como se estes visitassem uma loja e lá 
encontrassem milhares de comunidades que poderiam ser escolhidas à vontade. Comunidades 
de todos os tipos estão ali, inclusive as que cultuam e contemplam ídolos midiáticos. A idéia da 
escolha parece ter como critério as comunidades que melhor expressam a cibersubjetividade 
do indivíduo que é parte do corpo-rede. Este procedimento se vê ecoado no caso das 
comunidades de fãs das celebridades musicais estudadas. Os internautas parecem tender a 
escolher a comunidade que melhor expresse sua admiração ou sua rejeição por este ou por 
aquele ídolo da música pop. Ainda pensando na idéia da prateleira de comunidades, a escolha 
é uma potente possibilidade do internauta expressar a seus amigos de Orkut e a eventuais 
desconhecidos como gostaria que estes o percebessem. Sua expressão se dá a partir de uma 
construção subjetiva de seu rol de comunidades. Estes jovens não participam de uma só 
comunidade, como já foi observado. Participar apenas de uma comunidade parece não bastar 
para apoiar a formação desta sua cibersubjetividade. Eles tendem a precisar de várias para 
montar a expressão de suas motivações, de seus afetos, enfim a forma que querem parecer e 
aparecer ao mundo. 
 
Com efeito, as comunidades de superstars do Orkut nos parecem desempenhar alguns 
diferentes papéis nas vidas cibernéticas dos jovens, além de serem espaços compartilhados 
com amigos para cultuar uma admiração conjunta por determinados ídolos e um lócus para 
interação e troca de variado tipo de informação a respeito de celebridades. Podem também 
ser, entre outras possibilidades, território capaz de colaborar com a construção 
espetacularizada de uma cibersubjetividade a ser expressa. Assim como ser um espaço para 
uma contemplação hiper-espetacularizada de si próprio. 
 
Os dois primeiros papéis que as comunidades de fãs desempenham na vida cibernética do 
associado ao Orkut têm suas manifestações acontecendo no próprio espaço das comunidades. 
É no interior das páginas das comunidades que fãs compartilham o prazer ao culto de seus 
ídolos. É lá também que trocam informações e interagem através dos diversos mecanismos 
desenvolvidos e parametrizados pelos responsáveis pelo Orkut. Estes mecanismos são 
compostos por fóruns de discussão e enquetes que podem ser montados por qualquer 
componente da comunidade caso isto tenha sido permitido pelo seu dono18. Durante a 
observação não participante das comunidades citadas, foi possível constatar-se, pelo 
acompanhamento de seus fóruns e de suas enquetes, que estes mecanismos, apesar de 
utilizados de forma constante por alguns dos participantes, não constituem a única e mais 
importante razão da participação de um internauta às comunidades. Foi possível também se 
constatar que a maioria dos fãs que se registrou em uma comunidade sequer participou uma 
única vez de um fórum ou de uma enquete. Seus nomes não aparecem nos fóruns e nas 
enquetes, mas continuam na lista de participantes destas comunidades e ativos no Orkut19. 
Isto nos levou a refletir, após a observação das páginas de perfil de vários participantes das 
comunidades estudadas sobre a possibilidade destas também poderem exercer um papel para 
além da admiração compartilhada de uma celebridade midiática, da interação e da troca de 
informações. Através desta reflexão, fomos conduzidos à nossa hipótese que traz a idéia de 
que estas comunidades poderiam ser usadas pelos seus participantes como eventuais 
territórios que colaboram com a construção espetacularizada de suas cibersubjetividades a 
serem expressas e da contemplação hiper-espetacularizada de si próprio. 
 
É possível, ainda, destacarmos mais alguns pontos interessantes sobre a construção da 
cibersubjetividade destes participantes, tendo como material de apoio as comunidades de 
superstars das quais participam. Através de um olhar mais atento às peculiaridades existentes 
na lista de comunidades que estes associados do Orkut fazem parte, é possível flagrar, através 
das fotos que ilustram cada comunidade e de seus nomes, a expressão de seus afetos em 



relação aos seus ídolos. Sejam estes afetos de adoração ou de rejeição. Percebemos assim que 
ser fã ou antifã não importa tanto para o tipo de olhar que estamos tendo. A 
cibersubjetividade que está sendo analisada é alimentada de qualquer forma: adorando ou 
rejeitando. Não existe uma construção e, conseqüente, expressão cibersubjetiva quando um 
ídolo não afeta um usuário. Ela existe quando o afeto acontece, seja adorar ou rejeitar. 
 
As relações sociais que se estabelecem a partir da participação de um usuário do Orkut em 
diversas comunidades construídas a partir de um material produzido no interior do site dão a 
este a intensidade de sua participação. Quando falamos de intensidade de participação, 
estamos nos referindo a quanto seus afetos estão ali expressos. Ao entrar em uma página de 
perfil de um usuário do Orkut estamos diante de uma manifestação de alguns de seus 
ciberafetos refletidos na foto de seus amigos e nas ilustrações das comunidades às quais 
resolveu se filiar, dentre elas a dos ídolos que adora ou rejeita.  
 
As comunidades que fazem parte da lista de cada associado são apresentadas de uma forma 
que permite que se veja do lado direito e abaixo na tela do computador as fotos ilustrativas 
destas comunidades às quais este associado decidiu fazer parte, conforme ilustrado na Figura 
1. É como se o Orkut disponibilizasse ao seu associado uma área para montar a expressão de 
parte de sua cibersubjetividade. Parte formada por inúmeras comunidades que podem, a 
qualquer tempo, combinar-se de forma diferente e, também, ser substituídas por outras. É 
possível que, ao gosto do proprietário da página, esta parte seja aumentada ou diminuída 
variando-se apenas o número de comunidades às quais se pode querer pertencer. Além disso, 
pode-se simplesmente manter o número de comunidades, mas alterar os tipos das mesmas, 
trocar de comunidade e variar o fragmento da cibersubjetividade que está sendo expressa, a 
partir da troca das ilustrações que aparecem abaixo à direita, conforme a Figura 1. 
 
Portanto, quem visitar a página de perfil deste associado pode, a cada visita, realizar uma 
espécie de cartografia afetiva do visitado, já que as escolhas dos amigos e (no caso de nossa 
análise) das comunidades podem refletir as diversas formas que este indivíduo-sócio do corpo-
rede Orkut é afetado e afeta o espaço cibernético em que participa. A cada visita o próprio site 
se encarrega de variar as comunidades, às quais o associado visitado faz parte. O Orkut é 
parametrizado pelos seus programadores para mudar, de forma aleatória, as comunidades e 
respectivas ilustrações das mesmas que são mostradas em cada acesso que se faz à página de 
perfil de um associado. Em cada acesso se pode ter uma diferente cartografia afetiva do 
usuário visitado. A Figura 2, em comparação com a Figura 1, mostra a mesma página de perfil 
sendo visitada em dois acessos seguidos e diferentes. Nela vemos, abaixo à direita, uma 
configuração diferente das comunidades às quais participa o associado visitado. É possível, 
com estas duas ou mais visitas, aprofundar-se na cartografia afetiva do internauta em 
questão. 
 
Este corpo-rede do Orkut, então, pode se auto-alimentar das construções e expressões 
cibersubjetivas que ali estão presentes. Cada participante se torna, então, um nó deste corpo-
rede simbiótico que pode, a qualquer instante, se ligar ou desligar de outros nós a partir de 
seus afetos em relação aos ídolos que lá estão sendo adorados ou rejeitados de forma 
espetacularizada e hiper-espetacularizada. 
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NOTAS 
 
1 João Osvaldo Schiavon Matta tem graduação em Engenharia Eletrônica pela Universidade de 
São Paulo (1990), Pós-graduação em Tecnologia Internet pela COOPE-UFRJ (1999), Pós-
graduação em Comunicação Mercadológica pela ESPM (2001), MBA em Gestão de Negócios 
pelo ITA / ESPM (2004) e é mestrando em Comunicação e Práticas de Consumo pela ESPM 



(São Paulo - Brasil). Atualmente é professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM) em São Paulo. Endereço: Rua Joaquim Távora, 1161/124. CEP: 01415-002, Vila 
Mariana, São Paulo. E-mail: jmatta@espm.br  
 
2 Videoclipes são produções de vídeos realizadas em função de uma música. As imagens são 
produzidas para ilustrar uma música já existente. Um videoclipe é um tipo de vídeo muito 
assistido pelo público jovem.  
 
3 Disponível em www.orkut.com, acessado em 02/10/2007. 
 
4 “Site” de comunidades virtuais Orkut , disponível em www.orkut.com. 
 
5 Utilizaremos, neste texto, hipertexto em um dos sentidos propostos por Parente (1999, p. 
80): “um método intuitivo de estruturação e acesso à base de dados multimídia”. 
 
6 Em conferência ministrada na ECA/USP em 29/03/2007. 
 
7 Apenas recentemente é que foi disponibilizada no site a opção de se associar a ele sem um 
prévio convite. 
 
8 Esta descrição é referente às páginas destinadas especificamente às comunidades do Orkut. 
 
9 Comunidade Madonna – Fãs do Brasil com 66.569 participantes em 29 de maio de 2007. 
 
10 Comunidade Madonna com 50.807 participantes em 29 de maio de 2007. 
 
11 Comunidade Madonna – Fãs veteranos com 6.848 em participantes em 29 de maio de 
2007. 
 
12 Número máximo mostrado pelo “site” Orkut em uma busca por comunidades, o que 
significa que Avril tem mais de mil comunidades com seu nome como tema, mas não se pode 
especificar quantas. 
 
13 O processo para se encontrar estas comunidades foi o mesmo realizado para o caso das 
comunidades de Madonna. Uma procura colocando o nome da cantora como palavras a serem 
procuradas nos títulos das comunidades. 
 
14 Comunidade Avril Lavigne com 385.790 participantes em 29 de maio de 2007. 
 
15 Comunidade RBD e Rebelde [original] possuía 243.264 participantes em 22 de janeiro de 
2007. 
 
16 Comunidade Chiclete com Banana possuía 323.220 participantes em 22 de janeiro de 2007. 
 
17 Usuários da Internet. 
 
18 Parâmetro do Orkut. Uma comunidade tem um dono e este tem poder para permitir ou não 
que um membro de uma comunidade crie um fórum.  
 
19 Isto é possível se observar pela forma que as fotos dos participantes das comunidades 
aparecem em seu interior. Na página inicial das comunidades, ao lado das diversas 
informações apresentadas, são mostradas oito fotos dos últimos usuários que acessaram o 
Orkut. Estas fotos são dispostas lado-a-lado sendo quatro acima e quatro abaixo. Através da 
observação constante destas fotos percebe-se uma grande variação dos participantes, pois 
estes se mostram ativos no Orkut, pois entram e saem a todo instante. 
 
 
Disponível em: <http://www.versoereverso.unisinos.br>. Acesso em 7/11/2007. 


