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Resumo  

Apresentamos um estudo do consumo cultural e midiático por grupos de nicho a 

partir dos fãs de K-Pop (gênero musical popular sul-coreano), uma vez que os 

veículos tradicionais de comunicação não atendem às demandas de diversidade de 

infomação desse grupo. A proposta aponta que os fãs de k-pop se voltam para 

fanpages especializadas para suprir a falta de informação fornecida pela grande 

imprensa. A partir de conceitos de consumo previstos por Jenkins e estudos prévios 

realizados por autores como Denise Cogo e Gisela Castro, unidos à análise de 

páginas selecionadas e pesquisa realizada com os curtidores das mesmas, foi 

possível traçarmos um perfil de consumo cultural e midiático dos kpoppers no 

ambiente do Facebook. 
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Introdução 

K-Pop é um gênero musical originário da Coreia do Sul, que se caracteriza por uma 

grande variedade de elementos audiovisuais. O termo é frequentemente usado 

para descrever uma forma moderna da música pop sul-coreana, que abrange estilos 
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e gêneros incorporados do ocidente, além de suas raízaes tradicionais de música 

coreana. 

O gênero se popularizou no Brasil por volta de 2009 com a ascensão do YouTube, o 

que facilitou o acesso das pessoas aos vídeos e músicas que vinham do outro lado 

do mundo, esse fenômeno é conhecido como Onda Hallyu, que é a expansão da 

cultura coreana para fora da Ásia. Domingos e Souza exemplificam o termo com a 

citação de alguns artistas: 

Atualmente os artistas sul coreanos tem trabalhado em 

colaborações com artistas norte-americanos. Um exemplo disso é a 

cantora C.L., do grupo 2NE1, que em 2015 começou a se unir a 

nomes como Diplo e Skrillex para alavancar sua carreira em solo 

norte americano. Segundo ela em entrevista para a The WILD 

Magazine sua atitude ousada em sair do mercado tradicional da 

Coreia e por querer mostrar que as mulheres asiáticas não são a 

imagem da perfeição e obediência e que elas podem e devem ser 

ousadas e independentes. (DOMINGOS; SOUZA, 2016, p. 6). 

 

Assim como outros assuntos mais específicos, o K-Pop é um gênero que não 

encontra muito espaço na grande mídia brasileira, logo, quando o tema é 

abordado, muitas vezes o é sem a profundidade ou frequência exigidas pelo público 

que o consome, já que as reportagens geralmente focam em apresentar o gênero 

para o público geral: quadros de dança em programas de auditório como Encontro 

com Fátima Bernardes ou cobertura dos shows quando as filas chamam atenção. 

Sendo assim, os k-poppers tendem a se voltar para a internet, onde os próprios fãs 

estão fornecendo as informações que eles possuem maior interesse em consumir, 

além de terem um espaço de discussão sobre os mais diversos assuntos que podem 

se desdobrar do K-Pop. 

A redução das distâncias entre emissores e receptor, num 

reconhecimento da multidimensionalidade do processo 

comunicacional, define, justamente, uma das características da 

internet na medida em que suas potencialidades técnicas e 

possibilidades de usos favorecem uma maior participação através da 

ruptura do modelo de um para todos e da instauração de dinâmicas 

de produção mais pautadas em um todos para um (COGO; BRIGNOL, 

2011, p. 89) 
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O consumo cultural e midático está se modificando e as próprias fanpages (páginas 

no Facebook criadas e alimentadas por fãs de determinado assunto) que analisamos 

são um exemplo dessa mudança, já que demonstram os esforços dos fãs em manter 

a si próprios e aos outros informados. 

Buscamos mostrar que, dentro de um contexto em que os meios de comunicação 

tradicionais não suprem a demanda de grupos de nicho, no caso os k-oppers, os fãs 

deixam de atuar simplesmente como receptores e passam a ser, também, 

emissores com a criação e gerenciameto de fanpages no Facebook, além de 

evidenciar a remodelação nas diretrizes de consumo, explicitando-o a partir da 

relação dos fãs com as fanpages. 

Demonstramos essas questões a partir de duas páginas adminstradas por fãs e que 

fornecem informações sobre o universo do K-Pop para entender como se dá a 

produção e propagação dessas notícias por parte dos administradores e a recepção 

e complemento das mesmas, por parte dos curtidores. 

 

 Metodologia 

 A metodologia escolhida foi a do estudo de recepção com observação de 

caráter exploratório, para que pudéssemos observar e compreender como se dá a 

atuação dos fãs na produção e propagação de notícias. 

 Entendemos a observação de caráter exploratório como uma das fases do 

ciclo da pesquisa, termo cunhado por Minayo e colaboradores (2002) em seu livro 

sobre pesquisa social: “O processo começa com o que denominamos fase 

exploratória da pesquisa, tempo dedicado a interrogar-nos preliminarmente sobre o 

objeto, os pressupostos, as teorias pertinentes, a metodologia apropriada e as 

questões operacionais para levar a cabo o trabalho de campo”. 

 Na fase exploratória, nos dedicamos a pensar a proposta na qual 

trabalharíamos e qual seria o nosso plano de investigação, quais teorias e 

metodologias seguiríamos. 

 O Facebook foi a rede social digital escolhida por conta das 

possibilidades que ele apresenta. As suas próprias ferramentas de reações, 

compartilhamentos e comentários possibilitam aos fãs uma grande interação com 

as páginas que seguem, ponto que exploramos na pesquisa. Além disso, ele possui a 

capacidade de armazenar conteúdos em diversos formatos, o que permite aos 
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administradores uma pluralidade de opções no momento de realizar uma 

publicação. 

 Nosso objeto de pesquisa foram duas páginas – BDM K-Pop e Coisas de 

Kpoppers – que observamos ao longo do período de três meses, selecionando 

publicações para serem analisadas e comparando as informações recolhidas com o 

material bibliográfico. 

 O critério escolhido para a seleção das publicações a serem analisadas 

foi o engajamento nas mesmas, que diz respeito à forma como o público interage 

com as informações disponibilizadas pelas páginas, a quantidade de curtidas, 

comentários e compartilhamentos que cada publicação recebe. Com essa seleção, 

nós observamos qual o tipo de publicação que chama atenção desse público em 

prol de entender seus hábitos de consumo de informação. 

Esta métrica determina o nível de envolvimento do internauta com 

nossas publicações. Indica que a pessoa teve uma atitude em 

relação ao conteúdo, que interagiu de alguma forma, curtindo, 

compartilhando ou comentando nossos posts. Quem se engaja não 

se limita apenas a visualizar o conteúdo, mas opina a respeito. 

Quanto maior o engajamento, maior a possibilidade de disseminação 

da marca e que suas mensagens sejam passadas para frente. (RMA 

Trends, 2016, p.5) 

  

 2.1 As páginas 

 Criada em 14 de dezembro de 2014, a BDM Kpop conta com 76.556 

curtidas (checadas em 27 de junho), e é uma página de humor e informação 

voltada ao público k-popper. A página foi escolhida por ter grande acesso de 

público e publicações de alto alcance.  

 A BDM tem um viés mais informativo, mas não deixa de lado o humor, 

que pode surgir dependendo da publicação. De acordo com a própria página “uma 

página de k-pop não tão engraçada e não tão séria”. A página afirma que sua 

missão é “salvar o k-pop da escuridão”, evidenciando o viés humorístico que 

também faz parte de seu perfil.  

 A página foi escolhida por seu grande alcance de público, com um total de 

76.556 curtidas e possuir um viés mais informativo. Suas notícias geralmente têm foco 

nas atividades artísticas dos ídolos e contam com pequenas chamadas e vídeos de suas 

atividades. Além disso, ela possui um sistema de publicação que divide suas notícias 
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em espécies de editorias que são indicadas sempre antes da postagem o que facilita ao 

leitor selecionar suas preferências. 

 As publicações são separadas em tags que funcionam como se fossem as 

editorias com as quais a página trabalha, sendo elas: OFF, para postagens 

aleatórias; INFO, para informações e notícias sobre os artistas, meio de 

entretenimento e a Coreia do Sul num geral; COMEBACK , sobre o retorno de algum 

grupo ou artista solo, geralmente são publicações mais curtas, para informar só o 

retorno propriamente dito junto com o link do vídeo; K-NETIZEN , para evidenciar a 

reação dos internautas coreanos em relação a algum assunto; RUMOR, para 

comentar notícias não confirmadas; DEBUT , para indicar a estreia de um grupo ou 

artista solo. 

 A Coisas de Kpoppers é hoje a maior página de K-Pop no Brasil com 209.007 

curtidas, seguida pela Capopeiros, que é o segundo lugar com 155.915 curtidas e a 

NPMV (Nunca Pause O MV), em terceiro lugar com 155.713 curtidas. A página conta 

com um conteúdo bastante diverso, que aborda notícias sobre o K-Pop e a cultura sul-

coreana num geral, interações com o público por meio de votações, promoções e 

postagens humorísticas. 

 A Coisas de Kpoppers possui postagens mais humorísticas e visando a 

interação dos curtidores por meio das reações do Facebook. Um tipo de postagem que 

tem ganhado espaço na timeline da página é o “Projeto Desflopando”, que consiste em 

publicações no formato “conheça o grupo”, que visam apresentar aos curtidores grupos 

que, por vezes, não recebem tanta atenção quanto poderiam do público brasileiro. 

 As páginas ficaram em observação por três meses, durante os quais 

selecionamos as publicações que seriam analisadas posteriormente, para que 

pudéssemos realizar uma análise sólida sobre suas publicações e o modo como são 

recebidas pelos curtidores. 

  

 2.2 Hábitos de consumo de K-Pop 

 Após o trabalho de campo, que aqui se configura como a fase de 

observação e coleta de dados, partimos para a última etapa do ciclo de pesquisa, o 

tratamento do material recolhido, nesse caso, as publicações selecionadas. O 

tratamento do material é subdivivdo em três partes – a ordenação, a classificação e 

a análise propriamente dita. 



 

Anais do 7º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | outubro de 2018 

6 

 A ordenação se deu ainda na captação do material, quando selecionamos 

as publicações que receberam um alto índice não só de reações, mas também de 

compartilhamentos e comentários, em prol de apontar quais são os temas que 

recebem mais atenção dos curtidores, para que pudéssemos entender aquilo que 

eles preferem consumir dentro do universo geral do K-Pop. 

 Nos apropriamos do conceito de sentidos nucleares, presente no texto de 

Marcia Benetti (2007) para criarmos o critério de classificação das publicações 

selecionadas. A partir do sentido mais central do conteúdo publicado, nós medimos 

o que recebe maior atenção dos curtidores: 

No mapeamento dos sentidos, é preciso limitar o campo de 

interpretação aos “sentidos nucleares”, isso é, a reunião, em torno 

de uma FD, de diversos pequenos significados que constroem e 

consolidam aquele sentido nuclear. Assim, existem tantas 

formações discurssivas quanto sentidos nucleares pudermos encotrar 

em um texto. (BENETTI; LAGO, 2007, P.112) 

 

 Os sentidos nucleares dizem respeito ao propósito central de um texto, 

no nosso caso, das publicações nas fanpages. A organização e nomeação desses 

sentidos dependem das interpretações do observador, logo, nós os estabelecemos a 

partir dos assuntos mais recorrentes durante e fase de observação e 

deconsideramos as categorias traçadas pelas próprias páginas visando analisar as 

publicações de acordo com o seu objetivo central. 

 Os sentidos que definimos para a análise foram: 

 Interação: são publicações pensadas de maneira a causar reações nos 

curtidores pela identificação com o conteúdo apresentado. 

 Informação: publicações que tem como objetivo central informar os 

curtidores sobre assuntos que possam ser relevantes para eles. 

 Humor: quando o objetivo central da publicação é entreter os curtidores 

com conteúdo humorístico. 

 Num primeiro momento de análise já é possível perceber que as 

publicações com sentido único de interação cumprem o seu papel e tendem a 

receber mais atenção dos curtidores do que aquelas com um segundo sentido, de 

informação, por exemplo. 
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 Mas é possível perceber também que, apesar de receberem menos 

atenção dos curtidores, as publicações com sentido nuclear de informação geram 

comentários mais longos e mais discussões entre os curtidores, evidenciando um 

desejo de contribuir com a sua opinião. 

  

 2.3 Os questionários 

 Após a fase de observação e análise das publicações, nós demos um 

passo para trás e realizamos um segundo trabalho de campo, dessa vez focado nos 

sujeitos da pesquisa, os curtidores e administradores das páginas selecionadas. 

 Para os curtidores foi concebido um questinário de valor qualitativo 

visando compreender seus hábitos de consumo de informações de K-Pop no 

ambiente do Facebook.  

 Os questionários foram realizados por meio do Google Forms e entregues 

a 50 curtidores (25 de cada página), que compuseram um amostra representativa 

do universo pesquisado. 

 O questionário foi composto por 22 perguntas que dizem respeito aos 

hábitos de consumo dos k-poppers, entre elas, a quantidade de artistas e páginas 

que os curtidores acompanham, qual o formato preferido para publicações no 

Facebook entre outras que visavam entender o que leva o curtidor a interagir com 

as publicações.  

 E realizamos uma entrevista com um administrador de cada página, 

composta por 14 perguntas visando compreender a organiazção interna das mesmas 

e como eles se entendem no processo de produção e propagação de informações 

sobre o universo do K-Pop. 

  

 3. Análise dos dados 

 3.1 Das páginas 

 A análise das páginas revelou um comportamento quase que profissional 

na organização e modo de publicação das páginas, que se utilizam de tags para 

categorização de suas publicações. 
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Printscreen da página Coisas de Kpoppers      Printscreen da página BDM K-Pop evidenciando 
a marcação de interação                                  evidenciando a marcação de k-netizen   

 

  

 Apesar de plurais em certo nível, ambas as páginas analisdas têm a 

interatividade inerente às publicações porque, em alguma instância, elas sempre 

apelam para os curtidores, seja pela identidade como fãs de determinado grupo ou 

a identidade geral como k-poppers. A interatividade sempre se faz presente como 

ao menos um dos sentidos nucleares das publicações. 

 No que diz respeito à forma de postagem, ambas as páginas se utilizam 

principalmente de imagens e vídeos como mídias para as suas publicações, 

dinamizando a informação. Outra constante no momento de transmitir as 

informações é a utlização de memes com os quais os curtidores possam se 

relacionar. 

 As páginas têm uma preocupação em transmitir informações 

relacionadas não apenas aos artistas, mas ao universo do entretenimento sul-

coreano num geral, dando notícias sobre a mudança no alistamento militar, por 

exemplo, que, em certa instância, afeta os fãs, já que interfere no período de 

promoções dos grupos. 

 

Publicação na página Coisas de Kpoppers evidenciando notícias para além do cenário musical 
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 E apesar de ter as publicações divididas em diversas tags, os sentidos 

nucleares de interação e informação são o que se destacam na BDM K-Pop, 

enquanto a Coisas de Kpoppers se apoia principalmente nos pilares da intereação e 

humor, seu foco está em transmitir uma sensação de identificação para os seus 

curtidores abusando de memes e situações com as quais elas possam se relacionar. 

 De acordo com com a ementa do 4º Congresso Internacional de 

Comunicação e Consumo, “consumo implica, para os sujeitos, comunicar, 

pertencer, participar, engendrar vínculos e sociabilidades, estar em rede, buscar e 

ter visibilidade”, ou seja, mais do que o simples ato de adquirir algo, consumir se 

trata de pertencer, fazer parte. 

  

  3.2 Dos questionários 

 Foram selecionados um total de 50 curtidores (25 de cada página) para 

compor uma amostra que acreditamos ser representativa, apesar de pequana 

quando comparada com o total de curtidores de cada página. 

 Esses curtidores foram escolhidos com base em sua atividade nas 

páginas, ou seja, no fato de estarem interagindo com as publicações para assim 

poderem nos fornecer dados que nos levassem a uma conclusão sobre o papel dos 

fãs/curtidores no processo de comunicação que estudamos. 

 A partir da análise dos dados obtidos pela aplicação do questionário aos 

curtidores das páginas, é possível concluir que os fãs, ainda que em sua maioria se 

ocupem apenas do papel de receptores por não participarem da administração de 

páginas, exercem o que podemos chamar de recepção participativa. 

 Exergamos tal ideia refletida nos conceitos de Jenkins (2008) de cultura 

participativa, que é “parte de uma ideia de uma cultura onde os consumidores 

estão agindo cada vez mais de forma participativa e crítica”, e inteligência 

coletiva, “uma forma de consumo exercido pelos fãs. Esses são, portanto, 

consumidores participativos”. 

 Esses conceitos são evidenciados não só no ato de comentar e reagir às 

publicações, mas se importar com a procedência da informação, revelando um 

caráter crítico por parte desses fãs, além de permitirem ter seus hábitos de 
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consumo afetados pelas páginas ao aceitarem sugestões de produtos para além da 

música, como filmes e comida, por exemplo. 

 Os resultados apontam para fãs que querem estar informados e, para 

isso, acompanham mais de uma página (66% dos respondentes curtem ambas as 

páginas selecionadas), além disso, eles mostram se interessar pelo conteúdo e 

interagir com ele de diversas formas (94% dos respondentes reage às publicações e 

84% marca outras pessoas, ajudando a propagar a informação). 

 E esse fãs gostariam de ter esse conteúdo mais divulgado nas mídias 

tradicionais (92% dos respondentes gostaria de ver essa divulgação e 70% 

acompanharia esse conteúdo caso ele estivesse nas mídias tradicionais).  

 Apenas a BDM Kpop se disponibilizou a realizar a entrevista, mas as 

informações cedidas pela página, em conjunto com a observação prévia de ambas 

as páginas e da análise dos questionários nos permitiram traçar algumas conclusões 

quanto à organização das páginas. 

 Podemos notar um esforço legítimo das páginas em atender as 

necessidades dos curtidores ao oferecerem conteúdos diversos, como dá para notar 

por suas categorizações que abrangem um viés de informação, interação e humor e 

não são voltadas apenas para o universo musical, mas para vertentes do K-Pop 

como programas de variedade e doramas3. 

 Além disso, busca-se manter um nível de qualidade em relação às 

imagens e vídeos publicados e, por isso a BDM pede que os administradores saibam 

mexer em editores de imagem e vídeo, o que explicita um caráter profissional, 

apesar de se tratar de uma atividade não remunerada e realizada por fãs. 

 Há uma organização quase profissional por parte das páginas, que além 

de contarem com equipes de cerca de 15 pessoas, ainda buscam manter contatos e 

parcerias para conteúdo exclusivo e troca de divulgação, em prol de alcançar novos 

públicos.  

  

 4. Considerações finais 

 Antes do início do projeto nós já tínhamos um conhecimento da 

comunidade k-popper e uma ideia geral de seus hábitos de consumo de informação, 

exatamente por fazer parte da mesma, mas ao ter a oportunidade de realizar uma 

                                         
3 Produção audiovisual asiática que se assemelha às séries e novelas ocidentais. 
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pesquisa completa focada nesses hábitos descobrimos coisas novas e reforçamos 

concepções prévias. 

 O K-Pop, assim como outros assuntos voltados para grupos muitos 

específicos, não encontra muito espaço nos meios tradicionais de comunicação, 

logo, quando o tema é abordado, muitas vezes não o é de forma a agradar ao 

público amante do genêro, sendo assim, os k-poppers se voltam para a internet, 

onde as fanpages suprem suas necessidades por informações específicas, mesmo 

que, como pudemos perceber com a análise das páginas, elas possuam uma espécie 

de segmentação.  

 Chris Anderson falou sobre esse movimento de se voltar para a internet 

em busca de opinões semelhantes às suas e informação que não são fornecidas 

pelas instituições tradicionais: 

Embora o declínio das instituições culturais dominantes possa 

resultar na transformação de algumas pessoas em caixas de 

ressonância de opiniões semelhantes, acho que, com o tempo, o 

poder da curiosidade humana, fortalecido ainda mais pelo acesso 

quase infinito às informações, tenderá a tornar as pessoas mais 

abertas, em vez de mais refratárias. (ANDERSON, 2006, p.128) 

 

 Algo que não dávamos muita atenção estando no papel de fã, mas que se 

fez notar no decorrer do projeto, é o fato de que o tipo de publicação, ou seja, se 

é feita em texto, imagem ou vídeo, afeta na maneira como será recebida pelo 

público.  

 Ainda na análise das páginas, percebemos que ambas as selecionadas 

produzem muito conteúdo com imagem e vídeo, o que o que se reflete na 

preferência do público, já que 58% dos respondentes prefere o conteúdo em 

imagens, 32% prefere em vídeo e apenas 10% prefere um conteúdo apenas em 

texto. 

 Percebemos também que as páginas têm bastante ênfase em conteúdo 

que gere uma interação, ou seja, que leve os curtidores a reagirem de alguma 

forma às publicações. E podemos ver essa tentativa refletida nos 94% dos 

respondentes às publicações e 84% que marcam outras pessoas, mostrando como 

esses esforços das páginas são compensados. 
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 E o fato desses fãs estarem interagindo com as publicações já configura 

engajamento e engajamento significa expressão de opinião sobre o assunto, mesmo 

que através de uma simples curtida.  

 Com a análise dos questionários nós percebemos que 96% dos 

respondentes acompanha mais de um grupo ao mesmo tempo, assim como 96% dos 

respondentes consome outros produtos que não a música relacionados ao K-Pop. 

Esses hábitos refletem no fato de 66% não se limitarem a seguir uma só página, há 

uma busca da maior quantidade de informação possível e quando um único local 

não é o suficiente para suprir essa demanda, o público passa a se voltar para mais 

locais.  

 A partir da análise das páginas, em conjunto com a análise dos 

questionários, nós pudemos conceber uma noção do porquê de os k-poppers terem 

uma presença tão forte do ambiente do Facebook.  

 A partir da categorização das publicações, pudemos perceber que, além 

de manter os fãs informados, as fanpages possuem um fator de interatividade 

muito grande trabalhando com publicações que, com informações sobre grupos 

específicos ou situações com as quais os curtidores podem se relacionar, que se 

traduzem como os sentidos nucleares de interação que apelam para a identificação 

do fã como tal.  

 A publicação de Gisela Castro, na revista Fronteiras, abordando as 

relações entre marca e fã nas redes sociais ilustra bem essa percepção:  

Mais do que a mera promoção de produtos ou serviços, percebe-se 

nesses casos um bem sucedido esforço em construir modos de ser 

que gerem identificação, atraindo o consumidor para o universo 

simbólico da marca. Analisando-se esse tipo de estratégia, percebe-

se o fomento à consolidação de um tipo de agente social ao qual 

interessa o envolvimento mais pessoal e direto com o intangível da 

marca em questão. (CASTRO, 2012, p.136)  

 

 Além disso, as fanpages atuam com uma diversidade de conteúdo e ritmo 

de publicação que os meios tradicionais não podem se dar ao luxo de dispensar 

para um gênero que, apesar de estar se expandindo, ainda pertence a uma 

comunidade muito fechada.  

 Não só os próprios administradores das páginas atuam como produtores 

de informação, mas mesmo aqueles que não exercem esse tipo de função, 
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contribuem com um consumo participativo onde, além atuarem na recepção dessa 

informação, interagem com a informação compartilhada pelas páginas por meio de 

engajamento e posicionamento em relação as informações que recebem.  

Podemos afirmar que esse alargamento da compreensão da 

atividade do receptor para além da dimensão das leituras e 

interpretações produz, em certo sentido, um espaço de diálogo dos 

estudos de recepção com alguns aportes de pesquisadores do 

fenômeno da midiatização. (COGO; BRIGNOL, 2011, p.4)  

 

 Os meses de pesquisa e análise no ambiente das fanpages de K-Pop, 

assim como a realização dos questionários com os fãs e entrevista com uma das 

páginas, nos permitiu ampliar a visão de fã para um maior entendimento do papel 

das páginas e dos fãs no processo de comunicação.  

 A análise das páginas nos permitiu compreender com mais precisão a 

presença dos k-poppers no ambiente do Facebook e seu modo de se relacionar com 

as informações divulgadas pelas páginas e como esses hábitos de consumo afetam 

essas comunidades online.  

 Castro (2012), evidencia o comportamento dos fãs quanto à interação 

com as marcas, nesse caso, as fanpages: “Por meio das redes de compartilhamento 

de conteúdo, este atua como parceiro ao endossar a marca junto às suas redes de 

contato”.  

 Entendemos melhor o papel do fã na construção e propagação da notícia 

e a importância das redes sociais nesse fenômeno, já que além de possibilitar a 

existência dessas fanpages propriamente ditas, ainda facilita a interação entre os 

próprios curtidores, que ajudam a construir a notícia a partir dos comentários.  

 Bacegga fala sobre o papel dos receptores (fãs) no processo de 

comunicação e a importância de entender essa atuação:  

Os receptores tornam-se co-produtores do produto cultural. São eles 

que o (re)vestem de significado, possibilitando a atualização de 

leituras, o rompimento de caminhos pré-estabelecidos de 

significados, a abertura de trilhas que poderão desaguar em 

refomulações culturais.  

A recepção, como ato cultural, desempenha importante papel na 

construção da realidade social. (BACEGGA, 1998 p.4).  
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 O projeto de iniciação científica nos permitiu entender melhor o papel 

do fã na construção e propagação da notícia e a importância das redes sociais nesse 

fenômeno, já que além de possibilitar a existência dessas fanpages propriamente 

ditas, ainda facilita a interação entre os próprios curtidores, que ajudam a 

construir a notícia a partir dos comentários. 
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