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Ao se entender os blogs como ambientes de comunicação, interação e 

participação dos seus usuários/leitores, a pesquisa desenvolvida buscou 

pensar como se dão as relações de indivíduos inseridos na cultura dos fãs com 

estes espaços. O objetivo geral foi investigar e compreender os usos e 

apropriações que fãs fazem de conteúdos do blog da banda Paramore no 

LiveJournal.  

Na construção teórica trabalhou-se as problemáticas da midiatização 

especificidades do ambiente digital, mediações, usos e apropriações, cultura 

dos fãs e identidades culturais. A partir dessas perspectivas, os sujeitos da 

comunicação investigados foram pensados como fãs e como indivíduos 

situados socioculturalmente, potencialmente capazes de distinguir sobre a 

qualidade e inclinação (política, ideológica, etc.) dos bens simbólicos que 

consomem, produzem, ressignificam e circulam a partir de suas mediações; 

marcados, ainda, em suas competências culturais musicais e digitais, pelos 

processos de midiatização.  

De natureza qualitativa, a investigação empírica incluiu observação do 

conteúdo do blog e entrevistas com os fãs. A partir de uma etapa exploratória 

inicial foi composta uma amostra de sujeitos identificados como fãs da banda, 
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diversificados em termos de indicadores de perfil sociocultural e que se 

relacionavam com o blog de maneira significativa. Investigou-se as 

apropriações desses sujeitos em relação ao blog como também suas 

competências midiáticas e musicais, pensando serem estas mediações 

relevantes no processo de aproximação/leitura/compartilhamento do blog. 

Entre as descobertas da investigação percebeu-se, na interligação entre 

música e ambiente digital, um agente cultural de potencial poder de 

aproximação social, onde indivíduos de diferentes lugares, classes sociais, 

culturas digitais e comportamentais se aproximam e compartilham preferências 

comuns. Destaca-se também a visualização de um espaço de disseminação e 

apropriação de conteúdos alicerçados na cultura dos fãs e em pactos de 

leitura, onde ocorre a fidelização desses fãs/leitores que possuem forte 

potencial leitor/disseminador/produtor. Como consequência, se vislumbrou um 

ambiente no qual os usos e apropriações feitos tomam dimensões de realidade 

concreta, num movimento de aproximação entre fãs-ídolos possibilitado por 

essa plataforma digital. 
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