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RESUMO

O presente trabalho analisa o impacto da Cultura do Cancelamento na carreira da Karol

Conká após participação no Big Brother Brasil 2021. Considerando a visibilidade que o

programa proporciona aos participantes e audiência ocasionada, a pesquisa propõe um estudo

de caso sobre as ações que provocaram o cancelamento da artista durante o período de

confinamento e as estratégias usadas para reconstruir a sua imagem pública. Esse trabalho

visou referenciar as mídias sociais digitais, a paltaformização, a visibilidade e o conceito de

influenciadores digitais, para traçar um caminho até o funcionamento das redes sociais hoje.

Karol Conká foi eliminada com o maior índice de rejeição do Big Brother Brother, os seus

conflitos dentro da casa resultaram em uma perda de 300 mil seguidores no Instagram e em

consequências para a sua carreira.

Palavras-chave: Comunicação, Cultura do Cancelamento, Karol Conká, Big Brother Brasil.
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INTRODUÇÃO

Reality show televisionado pela emissora Globo, o Big Brother Brasil tem ganhado

cada vez mais audiência e, com o avanço da era midiática, essa proporção de visibilidade

ultrapassa os sentidos de TV e telespectador e passa a habitar também os meios digitais.

Considerando o atual cenário de midiatização, a presente pesquisa objetiva analisar

de que forma a visibilidade ocasionada pelo programa de tv proporciona um impacto positivo

ou negativo para os participantes.

Atualmente, tem surgido na internet e especificamente nas redes sociais, um

fenômeno denominado como Cultura do Cancelamento, que tem por intuito cancelar

famosos e pessoas influentes na mídia como forma de punição para ações que não agradam

determinados públicos.

Em 2021, a artista Karol Conká se lançou em uma experiência de grande visibilidade

ao participar da edição do Big Brother Brasil, o que a artista não esperava era ser eliminada

com o maior índice de rejeição da história do programa e que suas ações tivessem um

impacto negativo nas redes sociais digitais.

Considerando o fenômeno da Cultura do Cancelamento alinhado às ações de Karol

Conká dentro do programa, o presente trabalhou traçou passos para analisar o impacto que as

ações da artista causaram no público e de que forma isso contribuiu negativamente para a sua

carreira.

Além disso, foi feita uma análise das estratégias utilizadas para limpar a imagem da

cantora com o documentário produzido pela Globo Play, as entrevistas realizadas com a

artista e a sua nova fase iniciada com o hit “Diluviu”.

Os primeiros capítulos do trabalho visam estruturar um referencial teórico sobre

conceitos da Internet, Redes Sociais, Cultura do Cancelamento, Visibilidade,

Plataformização e Influenciadores digitais, para que se entenda os caminhos percorridos até o

momento atual das redes sociais.

Em um segundo momento, se fez necessário analisar as ações da Karol Conká dentro

do reality show e os impactos gerados, traçando uma análise de suas maiores polêmicas

dentro do programa.

Por fim, foi realizado uma conclusão sobre todo processo de cancelamento sofrido

pela artista assim como seus impactos e estratégias para limpar a sua imagem.
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1.1 Tema e delimitação do tema

Com o avanço das tecnologias digitais interativas, a aproximação do público com artistas que

estão em alta se tornou mais frequente, mesmo que esse contato seja apenas para acompanhar

o artista ou comentar suas postagens como se fosse um amigo próximo. Porém, além dessa

aproximação, a tecnologia trouxe junto a popularização das redes sociais, críticas simultâneas

e a forte presença de comentários indesejáveis sobre qualquer assunto. O posicionamento,

também, se tornou muito frequente, chegando a ponto de fãs cobrarem este de seus ídolos,

que nem sempre aceitam o que foi dito, gerando o então cancelamento. Com isto, o tema deste

presente trabalho é analisar o impacto na carreira da artista Karol Conka após seu

cancelamento nas redes.

1.2 Problema de pesquisa

Diante do fenômeno que vem se intensificando nas redes sociais, conhecido por

Cultura do Cancelamento, a presente pesquisa tem por objetivo responder a seguinte pergunta:

De que forma a visibilidade ocasionada pelo reality show Big Brother Brasil potencializou a

Cultura do Cancelamento atingindo a carreira da participante Karol Conká?

1.3 Justificativas

Diante do atual cenário midiático que a sociedade está inserida e a facilidade em se

manter conectado 24h por dia, as redes sociais impulsionam a visibilidade e a interação entre

usuários, gerando uma aproximação entre artista e anônimo.

Os programas de televisão geram uma maior visibilidade para os seus contratados, o

que faz, consequentemente, que fiquem mais conhecidos na mídia, uma vez que, a televisão é

uma das maiores mídias abertas. O reality show Big Brother Brasil é um fenômeno desde a

sua estreia e, com um novo formato, adotado desde 2020, o programa possibilitou que artistas

pudessem participar do mesmo, gerando a possibilidade de ter um engajamento e uma

visibilidade maior em seus trabalhos, sejam cantores, influencers, atores etc.

Desde esse novo formato, o Big Brother atingiu níveis altíssimos de audiência, tendo

em 2020 batido recordes. Em 2021, em específico, a artista Karol Conká se tornou a
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participante com índice de rejeição mais alto da história do BBB, saindo com 99,17% dos

votos e movimentando as redes sociais.

A presente pesquisa é importante para entender o novo fenômeno que vem crescendo

nas redes sociais denominado como Cultura do Cancelamento. Escolhi a Karol Conká como

objeto de pesquisa para compreender de que forma os impactos da Cultura do Cancelamento

atingiram a sua carreira após exibição no Big Brother Brasil e como a artista se reconciliou

com o seu público. Existem poucas pesquisas que abordam os impactos da cultura do

cancelamento sob as carreiras dos artistas e, por esse motivo, o tema torna-se relevante para o

campo da comunicação.

1.4 Objetivo

Com o intuito de buscar respostas à pergunta “De que forma a cultura do

cancelamento impactou a carreira de Karol Conká?”, o presente trabalho traçou 4 objetivos,

sendo um objetivo geral e os demais específicos, são eles:

1.4.1 Objetivo geral

Compreender como a Cultura do Cancelamento atingiu a carreira da Karol Conká após

participação no Big Brother Brasil.

1.4.2 Objetivos específicos

● Identificar e estabelecer marcos temporais das situações que levaram a

participante a sofrer cancelamento.

● Observar de que forma as atitudes da artista dentro do programa repercutiram

nas redes sociais.

● Mapear quais foram os caminhos seguidos pela artista e equipe após a

eliminação.
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1.5 Limitações da pesquisa

Uma das principais limitações encontradas na pesquisa foi o fato de a artista Karol

Conka ter apagado os posts feitos por seus assessores durante o programa Big Brother Brasil,

excluindo assim comentários de grande relevância para esta pesquisa.

Outra limitação encontrada foi a falta de contato com a artista em si, pois por questões

de tempo este contato não foi possível. Além dessas já citadas, a pouca exploração do impacto

da cultura do cancelamento dentro das carreiras artísticas, também gerou limitações à

pesquisa.

1.6 Síntese da metodologia

O trabalho será uma pesquisa exploratória e descritiva, utilizando como meios de

coleta de dados a pesquisa bibliográfica e documental, com abordagem qualitativa,

relacionados à cultura do cancelamento. Considerando que este trabalho tem como objeto de

pesquisa a artista Karol Conka, a metodologia escolhida é a pesquisa descritiva em estudo de

caso, tendo como objeto o reality show Big Brother Brasil.

Para atingir os objetivos previamente delimitados serão observadas nas redes sociais

as reações do público e das marcas parceiras durante a participação da artista no programa e

qual foi o impacto causado pela cultura no cancelamento na carreira da artista após o

programa.

1.7 Estrutura do trabalho

Após esta introdução, o segundo capítulo, Metodologia, apresenta os métodos

utilizados nesta pesquisa. No terceiro capítulo, Embasamento teórico, foi apresentada uma

revisão de literatura sobre a internet e as mídias sociais, Plataformização, Visibilidade,

Cultura do cancelamento e Influenciadores digitais.

O quarto capítulo - Aprofundamento do Tema, tratou de apresentar a história do reality

show Big Brother Brasil, bem como a participação da artista Karol Conka e as polêmicas em

que esta se encontrou envolvida durante o período pesquisado.

O último capítulo abordou as conclusões e recomendações finais do trabalho. E por

fim, foram colocadas as referências.
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METODOLOGIA

Até aqui, o trabalho focou em realizar uma pesquisa bibliográfica e documental para

construir uma base teórica sobre a internet, as redes sociais e a cultura do cancelamento,

abordando conceitos de autores como Castells, Recuero, Briggs, entre outros. Foi feita uma

análise de como a Cultura do Cancelamento está inserida nas redes e de que forma ela

acontece.

Os conceitos são estruturantes para uma adoção embasada do método estudo de caso.

O cancelamento da Karol Conká foi analisado em fontes documentais como conteúdos no

Instagram da cantora e o documentário A Vida Depois do Tombo, que retrata as consequências

da cultura do cancelamento na carreira da artista e identificando as questões que levaram ao

cancelamento da Karol Conká, entre outros documentos e materiais de mídia.

Yin (2015) explica que o estudo de caso é uma pesquisa investigativa de fenômenos

atuais em contextos reais. Gil (1991) explica que o método é caracterizado por uma pesquisa

exaustiva e profunda de poucos objetos de estudo.

Para uma melhor construção da pesquisa, realizou-se uma abordagem qualitativa para

entender e descrever a Cultura do Cancelamento e o seu meio de atuação - redes sociais. Gil

(1994) classificou a pesquisa, quanto ao objeto de estudo, em três categorias: exploratória,

explicativa e descritiva. Para essa pesquisa, foram utilizados os três métodos, onde a pesquisa

exploratória se fez presente em um primeiro momento abordando conceitos da cultura do

cancelamento, fenômeno atual e pouco estudado considerando aspectos específicos de uma

teoria ampla. Em seguida, utilizamos uma pesquisa descritiva da carreira da Karol Conká e de

sua participação no reality show, chegando assim a uma abordagem de pesquisa explicativa

onde identificamos os fatores que contribuíram para o cancelamento da artista.

Marconi e Lakatos (2017, p. 107) explicam que: “a especificação da metodologia da

pesquisa é a que abrange maior número de itens, pois responde, a um só tempo, às questões

como?, com quê?, onde?, quando?”. Assim, uma pesquisa não se baseia em apenas estudar

um assunto determinado, mas sim analisar com profundidade todos os seus aspectos. Yin

(2015) explica que o estudo de caso é útil pois investiga novos conceitos e explora a sua

aplicação ante elementos de uma teoria. Assim sendo, o estudo de caso como método para
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este trabalho se fez necessário pois através desse campo de estudo se fez possível a análise

aprofundada do tema em questão.

EMBASAMENTO TEÓRICO

3.1 Internet e Mídias Sociais

A internet foi desenvolvida na segunda metade do século XX. a partir do patrocínio e

financiamento de pesquisas com o intuito de gerar segurança nas informações trocadas por

americanos durante a Guerra Fria. A partir da década de 1990, com a aceleração tecnológica,

foi lançado a world wide web (www ou web), aplicação desenvolvida nos anos 1990 para

que fosse possível o compartilhamento de informações em maior escala. Outra inovação foi a

web 2.0, tecnologia que desde 2004 possibilita a interação do internauta‐navegador, sendo

responsável pela criação de mecanismos de comunicação em mídias sociais como Orkut,

Twitter, Facebook, entre outros (CASTELLS, 2004; BRIGGS e BURKE, 2004).

Castells (2009) explica que, após a difusão da internet, surgiu uma nova forma de

comunicação que se caracteriza pela possibilidade de enviar mensagens de muitos para

muitos em tempo real ou programado. O autor nomeia essa forma de comunicação como

uma comunicação de massa, pois, esse novo meio de se comunicar tem um potencial de

atingir um público global, sendo que, ao mesmo tempo, é uma autocomunicação porque a

produção de mensagens é autogerada (CASTELLS, 2009).

Segundo Benakouche (1997) em seu artigo Redes Técnicas / Redes Sociais: A

pré-história da internet no Brasil, o sucesso da internet aparece cada vez mais como um

fato incontestável com efeitos no campo da comunicação, além de ampliar-se aos usos

educativos, comerciais e de lazer. Oliveira (2014) explica que as redes sociais desenvolvem

um grande papel no que diz respeito à circulação de ideias e demonstram um fenômeno

histórico e cultural em termos de mídia e sociedade.

Com o avanço dos meios digitais, surgiram novas redes de interação pessoal

conhecidas como mídias e redes sociais. Segundo Aimola (2010), mídias sociais são

tecnologias online usadas por pessoas para disseminar conteúdo, sejam de cunho pessoal ou

informativo, expressar opiniões, experiências e ideias, se tornando assim, um conjunto de



14

todas as mídias colaborativas. A popularização das mídias sociais digitais trouxe consigo a

possibilidade de acompanhar, compartilhar e comentar sobre absolutamente qualquer assunto.

Segundo Lemos e Lévy (2000) as novas mídias oferecem mais do que informação e interação,

ou seja, é um ambiente onde se interage facilmente com todos os usuários, sendo conhecidos

ou não. Segundo Santaella (2003), por volta dos anos 90, as mídias eram ligadas

especificamente aos meios de comunicação de massa, referindo-se aos meios de transmissão

de informações e notícias como jornais, revistas, rádio e televisão. Além disso, o termo mídia

passou a denominar também todos os meios em que a publicidade se servia. Santaella

explica ainda que o termo se fixou, cada vez mais, em decorrer do crescimento dos meios:

A emergência da cultura planetária via redes de teleinformática instalou
definitivamente uma crise na hegemonia dos meios de massa e, com ela, o emprego da
palavra "mídia" se generalizou para se referir também a todos os processos de
comunicação mediados por computador. A partir de uma tal generalização, todos os
meios de comunicação, inclusive os de massa, inclusive o livro, inclusive a fala,
passaram a ser referidos pela rubrica de "mídia" até o ponto de qualquer meio de
comunicação receber hoje a denominação genérica de "mídia" e o conjunto deles, de
mídias. (SANTAELLA, 2004, p. 76)

Segundo Castells (2009) a comunicação está dividida em três formas: interpessoal,

comunicação de massa e autocomunicação de massa, o autor explica que esses três formatos

de comunicação coexistem, interagem e se complementam. Segundo o autor, historicamente

nova é a articulação de todas essas formas de comunicação em um hipertexto digital,

movimento tal que traz consequências consideráveis para a mudança cultural.

Com o avanço da tecnologia, foram criadas novas formas de comunicação , as redes

sociais como meios de interação social digital. Recuero (2009), em seu artigo Redes Sociais

na Internet: Considerações Iniciais, explica que as redes sociais partem de duas visões: as

redes inteiras e as redes personalizadas. O primeiro ponto é baseado na relação estrutural do

grupo social com a rede. O segundo ponto está focado no papel social do indivíduo, e Recuero

(2009) explica que esse papel pode ser compreendido não apenas em formas de grupos a que

o indivíduo pertence, mas também a posições individuais que ele tem dentro das redes. A

autora explica que os laços formados nas redes sociais ocorrem através de uma interação

mútua que gera sentimentos de pertencimento para os usuários, tornando a interação a

matéria-prima dos laços sociais.
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Marteleto (2018) aborda o conceito das redes sociais como uma compreensão da

sociedade a partir das relações entre indivíduos, os quais reforçam a sua capacidade de

compartilhar, aprender e atuar em recursos de mobilização. Além disso, Marteleto explica que

nos dias atuais é comum relacionar a expressão “redes sociais” aos espaços virtuais de

interação e relacionamento na internet. Silvério (2009) explica que as redes sociais são

sistemas e são os seus usuários que formam a rede tal como ela é.

Essas redes são dotadas de um potencial imenso para mobilizar e transformar a
sociedade, formando uma teia de conexões capaz de espalhar informações e dar voz
às pessoas. Elas estão usando a internet para ampliar suas conexões. (SILVÉRIO,
2009, p 64).

É importante separar os conceitos de mídias sociais e redes sociais. Segundo Recuero

(2011, p.01) “mídia social é aquela ferramenta de comunicação que permite a emergência das

redes sociais ” na internet. Para a autora (2011):

Mídia social, assim, é social porque permite a apropriação para a sociabilidade, a
partir da construção do espaço social e da interação com outros atores. Ela é
diferente porque permite essas ações de forma individual e numa escala enorme. Ela
está diretamente relacionada à Internet por conta da expressiva mudança que a rede
proporcionou. (RECUERO, 2011, p. 01)

Torres (2009) compara o comportamento do ser humano a um comportamento animal

social, que vive e se comunica em grupo e isso explica o grande sucesso das mídias sociais.

“Elas simplesmente atendem ao desejo mais básico das pessoas e, ao mesmo tempo, as

colocam no centro dos acontecimentos de sua tribo ou sociedade”. (TORRES, 2009, p 113).

Apesar de parecerem ser a mesma coisa, há uma distinção entre mídias sociais e redes

sociais, afinal, uma é a categoria de outra. Mídias sociais é o conjunto de ferramentas

utilizadas pelo indivíduo com a finalidade de compartilhar conteúdo, opiniões e informações,

facilitando assim a interação entre grupos. Dentro da categoria de mídias sociais estão os

blogs, podcasts, fóruns e as redes sociais. Já as redes sociais, como mencionado, são uma

categoria das mídias sociais, sendo definidas como site de relacionamentos, onde o usuário

consegue expor os seus perfis e informações pessoais interagindo com os demais usuários,

Telles (2010). Segundo André Telles (2010) em um artigo publicado no blog Mídias blog:

Facebook, Orkut, MySpace, entre outros, Redes Sociais ou como chamava –se em
2005, sites de relacionamento. Twitter (microblogging), Youtube
(compartilhamento vídeos)SlideShare (compartilhamento de apresentações), Digg
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(agregador), Flickr (compartilhamento de fotos), entre outros + Redes Sociais =
Mídias Sociais ou como chamava-se em 2005, novas mídias. (TELLES, 2010)

Recuero (2011), explica que o acesso à informação ficou mais democrático e que, as

mídias sociais revolucionaram os relacionamentos interpessoais.

Sites de rede social foram especialmente significativos para a revolução da “mídia
social” porque vão criar redes que estão permanentemente conectadas, por onde
circulam informações de forma síncrona (como nas conversações, por exemplo) e
assíncrona (como no envio de mensagens). Redes sociais tornaram-se a nova
mídia, em cima da qual a informação circula, é filtrada e repassada; conectada à
conversação, onde é debatida, discutida e, assim gera a possibilidade de novas
formas de organização social baseado em interesses das coletividades. Esses sites
atingem novos potenciais com o advento de outras tecnologias, que aumentam a
mobilidade do acesso às informações, como celulares, tablets, smartphones e etc.
(RECUERO, 2011, p.15).

3.2 Plataformização

As redes e mídias sociais passaram a ser amplamente presentes na vida cotidiana, para

além das interações pontuais, consistindo em prestações de serviços, conversas, streamings e

outros. Em meados de 2005, o conceito de web 2.0 sinalizou a mudança na internet,

contextualizando que a mesma passou a ser tornar uma grande plataforma (O’REILLY, 2005).

Facebook, YouTube, Twitter e MySpace se tornaram cada vez mais conhecidos como

plataformas de redes sociais, constituindo uma convergência de diferentes sistemas,

protocolos e redes” (LANGLOIS et al., 2009). Para entender a plataformização se faz1

necessário antes conceituar o termo “plataforma” da qual derivou “plataformização”. A ideia

de plataforma sofreu mudanças desde o início do novo milênio.

Helmond (2015) define a plataformização como a “penetração de extensões das

plataformas na Web e o processo no qual terceiros preparam seus dados para as plataformas”.

A autora complementa explicando que as plataformas promovem uma estrutura tecnológica

proporcionando um ambiente onde outros possam construir (HELMOND, 2015). Plantin

(2018) em um estudo de softwares observou que há uma plataforma de infraestrutura e ao

mesmo tempo há uma infraestrutura de plataforma.

1 POELL, Thomas; NIEBORG, David; VAN DIJCK, José. Plataformização. Fronteiras-estudos
midiáticos, v. 22, n. 1, p. 2-10, 2020. Disponível em:
http://www.revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/article/view/fem.2020.221.01/60747734
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O processo de plataformização da web se tornou mais claro a partir de 2007 com o

surgimento do Facebook Platform onde os desenvolvedores de aplicativos tinham acesso a

fotos, vídeos, eventos e perfis incluídos nas redes sociais (HELMOND, 2015). As plataformas

permitem a produção de dados através de sites onde são compartilhados conteúdos em redes

sociais sem mesmo precisar acessá-las para tal fim e mantém seus dados salvos reenviando-os

para qualquer outro site das plataformas (HELMOND. 2015). A autora explica ainda que esse

processo expande a infraestrutura e o alcance das plataformas por toda a web.

As redes sociais se tornaram mecanismos de publicação e compartilhamento de

conteúdos, aumentando assim a ligação entre indivíduos por rede. Porém, esses dados de

interação são manipulados a partir de algorítmicos que extraem metadados. Os perfis nas2

redes sociais são montados a partir de dados de pesquisa feitos pelo próprio usuário, o que ele

curte, comenta, compartilha e pesquisa, esses rastros deixados durante a navegação são

capturados por códigos de rastreamento que estão presentes em redes digitais e web sites,

classificando o usuário e dirigindo a sua navegação a partir desses algorítmicos retirados da

navegação (Bruno, 2016).

3.3 Visibilidade

“Visível é o que pode ser visto, aquilo que é perceptível pelo sentido da visão.” -

afirma Thompson (2008, p. XX). Com o desenvolvimento da comunicação midiática, a

visibilidade deixou de ser apenas um aparato de potencialidade física de visão, onde as coisas

visíveis se mantinham em um ambiente presencial, sendo limitada ao campo de visão e

características temporais do aqui e agora. No entanto, a visibilidade ultrapassou esses

perímetros físicos e se tornou parte do ambiente digital, moldando-se às propriedades das

mídias comunicacionais por aspectos sociais e técnicos e formas de interação midiática.

(THOMPSON, 2008).

O desenvolvimento da mídia criou novas formas de publicidade que são bem
diferentes da publicidade tradicional de copresença. A característica fundamental
destas novas formas é que, com a extensão da disponibilidade oferecida pela mídia,
a publicidade de indivíduos, ações ou eventos, não está mais limitada à partilha de
um lugar comum. Ações e eventos podem se tornar públicos pela gravação ou
transmissão para outros fisicamente distantes do tempo e do espaço de suas

2 PECINI, André. Da plataformização da web à sociedade de plataforma: impacto da mediação digital
na sociabilidade e subjetividade. In: Congresso Internacional de Comunicação e Cultura, VI, São
Paulo. 2018. p. 1-15.
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ocorrências. Ações e eventos podem adquirir uma publicidade que independe de
serem vistos ou ouvidos diretamente ou por uma pluralidade de indivíduos
co-presentes. (THOMPSON, 1998, p.114)

Mafra (2006, pg 46) explica que “[...] tornar um tema visível é, antes de tudo,

conferir-lhe existência. E essa é uma das condições para que um processo comunicativo seja

estabelecido”. Tornar um tema visível representaria então “[...] o primeiro passo para o

estabelecimento de um processo comunicativo entre os sujeitos” (MAFRA, 2006, p.37). 3

Thompson (2008) explica que, para compreender o processo de visibilidade é preciso

antes entender as transformações da natureza da interação social ocasionadas pelos caminhos

do avanço das mídias comunicacionais. O autor inicia o seu ponto de vista dividindo as

formas de interação social em: a) interação face a face - onde a interação acontece em um

espaço de co-presença em que os indivíduos estejam presentes de forma direta um para o

outro, explicando ainda que essa interação é dialógica, proporcionando um fluxo

comunicativo; b) interação mediada, segundo o autor, é caracterizada pelo uso de um meio

transmissor de mensagens, os indivíduos encontram-se em espaços distintos, em suas palavras

ele explica:

Ao utilizar as mídias comunicacionais podemos interagir com pessoas que
não compartilham do mesmo referencial espaço-temporal que nós e a natureza
de nossa interação será moldada pela diversidade das características espaciais e
temporais, e pela diversidade das características do meio empregado.
(THOMPSON, 2008, pg 18)

Ainda segundo o autor, a interação mediada também é gerada na produção de

materiais como: “livros, jornais, rádio, programas de televisão, filmes, vídeos etc”.

Descrevendo- a como uma “quase interação mediada”. (Thompson, 2008).

Fausto Neto (2006b, p 23) explica que, na sociedade midiática, os meios se

posicionam em setores estratégicos “no âmago da vida e da dinâmica tensional dos campos

sociais”. Ao encontro desse ponto, Fossá e Kegler (2008, p.252) analisam que, “[...] quem

“vive” na sociedade midiática considera a mídia como um poder, o meio de comunicação

3 SGORLA, Fabiane. A “visibilidade midiática”-da “sociedade midiática” à “sociedade midiatizada”
http://dx. doi. org/10.15601/1983-7631/rt. v3n4p1-10. Revista Tecer, v. 3, n. 4, p. 1-10, 2010.
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influenciando comportamento e opiniões simplesmente através de seu veículo de mídia: um

jornal, um telejornal, uma revista.” 4

É importante entender esse conceito de sociedade midiática para compreender a

visibilidade ocasionada pelos meios de comunicação. Mafra (2006, p.49) explica que existe

hoje um “espaço de visibilidade pública” mediado por espaços midiáticos onde um assunto se

torna visível para determinado público de interesse. Segundo Sgorla (2010, p 04) a

visibilidade processada nos meios de comunicação é geralmente massiva, e é considerada uma

“espécie de referência para a existência social, tanto que alguns estudiosos chegam a defender

a expressão extrema de que “o que existe é o que está na mídia”.

Sgorla (2010) explica ainda que, o conteúdo que torna-se visível nos meios de

comunicação não é caracterizado por espontaneidade, muito pelo contrário, existe um trabalho

envolvendo estratégias de composição sobre aquilo que se deseja mostrar. Em relação a isso,

podemos destacar as edições feitas em reality show como o Big Brother Brasil, onde existe

edição de um dia gravado 24h para mostrar ao público somente o que dá mais audiência,

delimitando aquilo que ganhará maior ou menor visibilidade.

3.4 Cultura do Cancelamento

Para entender o fenômeno da cultura do cancelamento, é necessário entender os

conflitos sociais e os linchamentos virtuais que antecedem esse fenômeno.

3.4.1 Conflitos Sociais

Os americanos Campbell e Manning (2014) explicam que os conflitos ocorrem nas

relações interpessoais quando um ou mais indivíduos definem o comportamento de outro

indivíduo como algo repreensível, seja por questões éticas, morais ou outro determinante.

Segundo os autores no artigo sobre microagressões e culturas morais, existem diferentes

maneiras por meio das quais os indivíduos lidam com os seus conflitos, através de boicotes,

discussões diretas, violência, ofensas verbais, entre outras (CAMPBELL e MANNING,

2014). Campbell e Manning ainda abordam o fato de que, nos conflitos sociais na internet, a

busca por partidários para resolver conflitos é real e acontece no ambiente virtual das redes

sociais. Os autores explicam que as pessoas tornam públicas as suas disputas para que outros

4 Trecho retirado de: SGORLA, Fabiane. A “visibilidade midiática”-da “sociedade midiática” à
“sociedade midiatizada” http://dx. doi. org/10.15601/1983-7631/rt. v3n4p1-10. Revista Tecer, v. 3, n.
4, p. 1-10, 2010.
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usuários compartilhem de suas opiniões, criando assim a simpatia e intervenção de outros

indivíduos. (CAMPBELL e MANNING, 2014).

3.4.2 Linchamento Virtual

Martins (2015) explica que o linchamento é uma forma primitiva de participação

democrática na construção cultural, entretanto, esse mecanismo é incipiente e contraditório,

uma vez que renova a soberania popular mas nega o conceito de racionalidade impessoal de

justiça. Sendo assim, o linchamento pode ser visto sob a ótica da violência coletiva, visto que

a sociedade manisfesta-se por uma via de intolerância e de um ciclo de utilização de violência

para punições. (MARTINS, 2015).

Mercuri (2016) define o linchamento virtual como uma expressâo utilizada pela mídia

como forma de relatar acontecimentos em que há preferência pelo julgamento e justiciamento

na internet mas que resultam em efeitos fora do ciberespaço.

Martins (2015) explica que o justiçamento popular resulta da força inconsciente do

coletivo, partindo de uma explosão súbita onde o inconsciente movimenta a multidão próximo

à cena, sendo assim, indivíduos mais tímidos e amedrontados deixam vir à tona as suas

opiniões por estarem cercados por uma multidão. Entretanto, o autor afirma que, no geral,

indivíduos que participaram de linchamentos tendem a esquecer suas ações após algumas

horas, inclusive, em casos onde foram presenciadas ações mais violentas. Além disso, Martins

explica que o linchamento está relacionado a estrututras sociais profundas, nesse caso, o autor

as define assim:

[...] são as estruturas fundamentais remotas que, aparentemente vencidas pelo
tempo histórico, permanecem como referência oculta de nossas ações e de nossas
relações sociais. São estruturas supletivas de regeneração social, que se tornam
visivelmente ativas quando a sociedade é ameaçada ou entra em crise e não dispõe
de outra referência, acessível, para se reconstruir, fenômeno que se expressa nos
linchamentos (MARTINS, 2015, p. 9-10).

Percebe-se que atos de julgar o próximo e reprovar as suas ações sempre estiveram

presentes na sociedade, outrora, o termo linchamento virtual hoje é mencionado como Cultura

do Cancelamento. Em 2019 consolidou-se o termo Cultura do cancelamento, que baseia-se

em movimentos de desaprovação para figuras públicas diante de atos não aceitáveis para o

seu público (HONDA, SILVA, 2020). Tal evento é compreendido como uma manifestação
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digital de linchamentos que ocorre por um desejo de punição em relação a atitudes que violam

as normas de conduta tradicionais. (MARTINS, 2015).

Rodrigo Nejm, diretor de Educação da ONG SaferNet - instituição que tem por

objetivo promover uma internet positiva e segura - em uma entrevista ao site Dialogando

descreve a cultura do cancelamento como: “um fenômeno nascido na internet que transforma

a rede em um tribunal, sem direito à defesa e ao espaço para o aprendizado e o contraditório,

uma reação à percepção de impunidade nas redes.” Nejim ainda explica que o cancelamento é

o linchamento da era digital onde o seu objetivo central é punir e excluir o outro.5

O psiquiatra Galiano Brazuna, em uma entrevista dada ao G1 em agosto de 2020,

explica que a ideia da cultura do cancelamento é fazer com que algo deixe de existir. Em suas

palavras, ele diz:

"A grande crítica a respeito desse movimento é que, apesar da ideia ser nobre, a
execução pode apresentar problemas. O cancelamento age como uma punição mais do
que como apontar uma conduta errada e permitir que aquele que cometeu o erro se
redima. Ao mesmo tempo, aquele que pede o cancelamento pode estar fazendo um
julgamento precipitado de situações que por vezes são mais complexas do que
aparecem na mídia".6

Soraia Alves, editora assistente do B9, site de conteúdo, define a Cultura do

Cancelamento como: “um movimento de boicote a empresas, marcas, artistas, eventos e

figuras públicas em geral, que venham a agir de forma considerada ofensiva, incorreta ou

incoerente com seus próprios discursos ou valores promovidos”. (ALVES 2019). Soraia

afirma ainda que esse é um fenômeno característico das redes sociais.

Em 2019, o dicionário Macquarie elegeu “cultura do cancelamento” como o termo do

ano, o termo foi eleito através de um comitê de linguistas que, a definiram como:

6 Cultura do cancelamento: psicologia explica tudo. Disponível em:
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/especial-publicitario/new-saude-leader/guia-do-plano-de-saude/n
oticia/2020/08/24/cultura-do-cancelamento-psicologia-explica-tudo.ghtml. Acesso em: 16 ago 21

5 Cultura do cancelamento: o que significa ser cancelado na internet? Disponível em:
https://www.dialogando.com.br/comportamento/cultura-do-cancelamento-o-que-significa-ser-cancelad
o-na-internet. Acesso em: 15 ago 21

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/especial-publicitario/new-saude-leader/guia-do-plano-de-saude/noticia/2020/08/24/cultura-do-cancelamento-psicologia-explica-tudo.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/especial-publicitario/new-saude-leader/guia-do-plano-de-saude/noticia/2020/08/24/cultura-do-cancelamento-psicologia-explica-tudo.ghtml
https://www.dialogando.com.br/comportamento/cultura-do-cancelamento-o-que-significa-ser-cancelado-na-internet
https://www.dialogando.com.br/comportamento/cultura-do-cancelamento-o-que-significa-ser-cancelado-na-internet
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“um termo que captura um aspecto importante do estilo de vida deste ano. Uma
atitude tão persuasiva que ganhou seu próprio nome e se tornou, para o bem ou para
o mal, uma força poderosa”. 7

3.5 Influenciadores Digitais

Segundo Karhawi (2017), não é possível falar de Influenciadores Digitais, em outro

contexto que não seja o que estamos vivendo, explicando que é a nossa sociedade atual que

sustenta a eclosão desses profissionais com todos os conjuntos econômicos, sociais e

tecnológicos. Para tal afirmação, a autora faz uma analogia ao pensamento de Foucault

(2014) que aborda os discursos que circulam em uma época, explicando que são esses

discursos que definem o que é enunciado. No contexto atual, o discurso circulante sustenta

que os influenciadores digitais são pessoas com poder de influenciar os usuários a

determinadas ações, como: “no processo de decisão de compra de um sujeito; poder de

colocar discussões em circulação; poder de influenciar em decisões em relação ao estilo de

vida, gostos e bens culturais daqueles que estão em sua rede”. (KARHAWI, 2017).

Silva e Tessarolo (2016) explicam que o termo “influenciador digital” se refere às

pessoas que têm o poder de mobilizar um grande número de seguidores, pautando

comportamentos, opiniões e criando conteúdos exclusivos.

O fato é que todo influenciador digital não deixa de ser um formador de opinião,
mas gostaria de reservar esse novo termo para destacar determinadas pessoas que
mereciam mais atenção daqueles que trabalham com comunicação. Penso que
influenciador digital é um termo que caberia melhor para identificar aquelas
pessoas que fazem parte de um nicho muito específico e, dentro deste grupo,
possuem um volume de conexões superior à média das pessoas que pertencem a
esse nicho. (MESSA, 2016, n.p.)

Esse poder de persuadir e de se tornar um formador de opinião é acompanhado por um

grande número de seguidores nas redes sociais, principalmente o instagram. Silva e Tessarolo

(2016) em suas palavras descrevem:

“O influenciador digital se torna um indivíduo capaz de influenciar um
determinado nicho em que seja possível fazer um monitoramento por meio de
ferramentas e métricas disponíveis nas redes sociais. Essas “personalidades
digitais” são capazes de mudar as estratégias de investimento em propaganda por

7 A “cultura do cancelamento” foi eleita como o termo do ano em 2019. Disponível em:
https://canaltech.com.br/redes-sociais/a-cultura-de-cancelamento-foi-eleita-como-termo-do-ano-em-20
19-156809/. Acesso em: 25 ago 21

https://canaltech.com.br/redes-sociais/a-cultura-de-cancelamento-foi-eleita-como-termo-do-ano-em-2019-156809/
https://canaltech.com.br/redes-sociais/a-cultura-de-cancelamento-foi-eleita-como-termo-do-ano-em-2019-156809/
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exercerem força suficiente para influenciar a nova geração a preferir determinada
marca ou escolher certo produto igual ao que ele está utilizando, norteando grande
parte das decisões de compra dos jovens.” (SILVA E TESSAROLO, p.6, 2016).

Souza (2016) reforça essa ideia de que o influenciador digital é um formador de

opiniões o descrevendo que sua forma de agir é através de vídeos expondo as suas opiniões e

ponto de vista proporcionando aos seus seguidores uma percepção mais verdadeira e

detalhista, influenciando no seu processo de compra.

Camargo, Estevanim e Silveira (2017), explicam que no início ser um influenciador

digital era considerado mais um hobby do que uma profissão e que, com o tempo, essa ação

ganhou credibilidade se tornando por fim uma profissão. Com isso, marcas enxergaram nesses

profissionais grande potencial na comunicação direcionada ao público alvo, adotando-os

assim como parte da  estratégia de marketing.

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR) publicou um

guia para aplicação das regras do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária com

regras para os conteúdos divulgados por influenciadores digitais, o que os ajuda a entender a

seriedade das publicidades e de que formas as mesmas devem ser feitas. 8

APROFUNDAMENTO DO TEMA

Neste capítulo serão apresentadas a história do reality show Big Brother Brasil, a

história da artista e a sua participação no programa e como chegou até o cancelamento que

afetou sua carreira.

4.1 Big Brother Brasil

O Big Brother nasceu em 1999 a partir de um formato criado pela Endemol, uma

produtora holandesa, com autoria de John de Mol Jr. O termo ‘Big Brother /Grande irmão” foi

inspirado no livro “1984” do escritor George Orwell. Na obra, todos os habitantes são

vigiados 24h e a frase “o grande irmão está de olho em você” é espalhada por toda sociedade

como forma de alerta aos cidadãos sobre qualquer desvio de comportamento.9

[O Big Brother], apesar de seu caráter comercial, nasceu da percepção de seus
criadores de que algo estava mudando nas relações da audiência com os meios de
comunicação. Estaria havendo uma crescente demanda da sociedade por

9 A verdade sobre o big brother que ninguém vai te contar. Disponível em:
https://observatoriodocinema.uol.com.br/series-e-tv/2021/01/a-verdade-sobre-o-big-brother-brasil-que-ninguem-
vai-te-contar. Acesso em: 01 set 21

8 http://conar.org.br/pdf/CONAR_Guia-de-Publicidade-Influenciadores_2021-03-11.pdf

https://observatoriodocinema.uol.com.br/series-e-tv/2021/01/a-verdade-sobre-o-big-brother-brasil-que-ninguem-vai-te-contar
https://observatoriodocinema.uol.com.br/series-e-tv/2021/01/a-verdade-sobre-o-big-brother-brasil-que-ninguem-vai-te-contar
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produções midiáticas que apresentassem modelos de comportamento e consumo
cada vez mais próximos do real (CAMPANELLA, 2005).

De acordo com Seaton (1997) programas de tv que mostram a realidade das pessoas se

tornam populares por darem visibilidade a situações que se assemelham com o cotidiano do

telespectador.

Baudrillard (2001) em sua crítica aos reality shows, explica que o homem moderno,

lança-se em uma experiência de si mesmo pois não há um objetivo ou meta de vida. Aponta

que essa reclusão voluntária é uma espécie de laboratório de uma “sociedade tele

geneticamente modificada”.

Samuel Mateus (2012), em seu artigo Reality Show- uma análise de gênero, aponta

em suas palavras que: “o gênero reality-show é um exemplo dessa neo-televisão que fala não

apenas de si própria, como também do laço empático que a liga aos seus espectadores, e

daquilo que as pessoas comuns experienciam na sua rotina diária”. (MATEUS, 2012, pg 236).

Desde 2002 a Rede Globo de televisão transmite o Big Brother Brasil, com duração de

dois a três meses. No período, o programa vai ao ar todos os dias com uma dinâmica em que

os participantes competem entre si pelo prêmio de R$1,5 milhão e pela preferência do

público. Os participantes são expostos a provas e ficam confinados, sem comunicação com o

mundo exterior e a cada semana um deles é eliminado pelo voto popular. 10

A possibilidade de interação com o Big Brother, através das votações para
eliminação semanal dos integrantes da casa, cria uma sensação de poder e controle
da audiência sobre o destino do programa e de seus participantes. Potencialmente,
esta ferramenta interativa pode ser apropriada por segmentos da audiência como
instrumento de afirmação de seus valores e desejos (CAMPANELLA, 2005).

Minerbo (2007) em seu artigo, Big Brother Brasil, a gladiatura pós-moderna,

aponta o fato dos participantes competirem entre si, fazendo alianças ou não, construindo

relações amorosas e que, ao final de tudo, estão digladiando para eliminarem uns aos outros e

vencer, afinal, eles precisam agradar os telespectadores, pois é tudo ou nada: ou se tornam

grandes celebridades ou voltam ao anonimato que, simbolicamente, é o mesmo que morrer na

sociedade do espetáculo. A autora ainda explica que os critérios para tornar um dos

participantes vencedor nunca esteve muito claro: Esforço pessoal? Simpatia? Amizade? A

10 Memória Globo: Big Brother Brasil. Disponível em:
https://memoriaglobo.globo.com/entretenimento/reality-shows/big-brother-brasil/. Acesso em: 16.ago 2021

https://memoriaglobo.globo.com/entretenimento/reality-shows/big-brother-brasil/
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fraqueza ou a desvantagem de um dos competidores? Segundo ela, pode ser que não exista

critério nenhum, apenas o jeito da pessoa que agrada ou não a maioria dos telespectadores.11

O Big Brother Brasil se tornou um reality show consumido por muitos, Castros (2006)

listou alguns atributos do programa que são relevantes para um maior entendimento do

mesmo como um fenômeno midiático: mistura de gêneros, reunião de participantes em uma

mesma casa criando um ambiente familiar e um grupo de anônimos que poderia levar um

reconhecimento para os telespectadores. Além disso, a autora aponta a interatividade com o

telespectador a partir da ligação do programa com os avanços tecnológicos, citada por ela

como “convergência de mídias” (veiculação além do canal aberto como: tv por assinatura,

internet, revistas e celular).

Em 2020, a edição histórica do reality show contou com um formato diferente,

ingressaram na casa do BBB participantes inscritos e convidados, divididos em dois grupos:

Pipoca e Camarote. O grupo formado por Pipocas era de participantes anônimos inscritos,

enquanto o Camarote contava com influenciadores digitais convidados. O BBB 20 entrou

para o livro Guinness de recordes com o maior número de votos em um único paredão, além

disso, a edição marcou recorde em quantidade de vezes que um mesmo participante foi

indicado ao paredão, o ator Babu Santana foi indicado 10 vezes.12

4.2 Karol Conká, a artista

Karoline dos Santos de Oliveira, natural de Curitiba-PR, nascida em 1 de janeiro de 1986,

conhecida nacionalmente por seu nome artístico “Karol Conká” que surgiu por influência de

seu pai que a aconselhava a sempre dizer que o seu nome era escrito com K e não com C,

criando assim, originalmente “Conká”. Karol iniciou a sua carreira aos 17 anos como rapper,

anteriormente a isso, a cantora já havia participado de concursos de dança e canto em sua

cidade natal.

Em 2011, Karol lançou o seu primeiro EP intitulado “PROMO”, em parceria com

diversos artistas. A cantora lançou o seu primeiro álbum - Batuk Freak com o produtor Neve

12 Memória Globo: Big Brother Brasil 20. Disponível em:
https://memoriaglobo.globo.com/entretenimento/reality-shows/big-brother-brasil-20/. Acesso em: 31.ago. 2021

11 Minerbo, M. Big Brother, a gladiatura pós-moderna.Disponível em:
https://www.scielo.br/j/pusp/a/cP4bTcWmZG4RSnf57MtcRDP/?lang=pt. Acesso em: 01 set .2021

https://memoriaglobo.globo.com/entretenimento/reality-shows/big-brother-brasil-20/
https://www.scielo.br/j/pusp/a/cP4bTcWmZG4RSnf57MtcRDP/?lang=pt
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em 2013 tendo como sucesso o hit “Boa noite”, trilha sonora do jogo FIFA 14. Ainda em

2013, a rapper conquistou a sua primeira estatueta na premiação do Multishow como artista

revelação. Após o lançamento de seu sucesso “Tombei” em 2015, Karol retorna ao Prêmio

Multishow vencendo a categoria “Nova Música”A música em questão virou tema da abertura

do seriado Chapa Quente da rede Globo de televisão. Além disso, a cantora participou da

abertura dos Jogos Olímpicos de 2016 e em 2017 teve o seu hit “Bate a Poeira” como tema de

abertura da 25° edição de “Malhação - Viva a Diferença”. 13

Em 2018 a Revista Rolling Stone Brasil elegeu o Álbum “Ambulante” de Karol Conká

o 34° melhor disco brasileiro, e um dos 25 melhores álbuns pela Associação Paulista de

Críticos de Arte. No Rock In Rio de 2019, Karol apresentou o single Alavancou juntamente

com outros dois cantores e, em 2020, lançou o seu novo single “Tempos Insanos”.

Karoline fechou parcerias com grandes empresas ao longo de sua carreira, como a

Caixa Econômica Federal e a Nestlé, além de parcerias com artistas conhecidos

nacionalmente. Em 2021, Karol Conká ingressou como convidada no programa Big Brother

Brasil e foi cancelada pelo público, como mostra a análise a seguir.

4.3 Karol Conká no Big Brother Brasil

Para responder o primeiro objetivo específico, esta parte do trabalho descreve os

marcos temporais das situações vividas pela Karol. Em Janeiro de 2021, Karol foi confirmada

como uma das participantes do grupo Camarote do Big Brother Brasil, porém a estratégia de

visibilidade acabou surtindo um efeito não desejado para a carreira da artista. A trajetória dela

na casa foi marcada por polêmicas e comentários negativos nas redes sociais. Karol Conká foi

eliminada com 99,17% dos votos, o que a colocou em primeiro lugar no ranking de

eliminações do programa. 14

14 Karol Conká é eliminada com a maior rejeição da história do BBB. Disponível em:
https://gshow.globo.com/realities/bbb/bbb21/noticia/karol-conka-e-eliminada-com-a-maior-rejeicao-da
-historia-do-bbb.ghtml. Acesso em: 14. ago, 2021

13 Karol Conká. Disponível em: https://www.wikiwand.com/pt/Karol_Conk%C3%A1#/Biografia_e_carreira.
Acesso em: 11. set. 2021

https://gshow.globo.com/realities/bbb/bbb21/noticia/karol-conka-e-eliminada-com-a-maior-rejeicao-da-historia-do-bbb.ghtml
https://gshow.globo.com/realities/bbb/bbb21/noticia/karol-conka-e-eliminada-com-a-maior-rejeicao-da-historia-do-bbb.ghtml
https://www.wikiwand.com/pt/Karol_Conk%C3%A1#/Biografia_e_carreira
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Figura 1 -  Tweet da equipe da Karol.

Fonte: Reprodução Google - twitter

Figura 2   - Respostas ao tweet.

Fonte: Reprodução Google - Twitter
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Figura 3: Resposta ao Tweet da equipe de Karol

Fonte: Reprodução Google - Twiiter

Além dos ataques feitos em redes sociais como o Instagram e o Twitter, Karol foi alvo

de fake news, a mesma retrata o fato de matérias falsas divulgarem que ela havia perdido mais

de 5 milhões em dinheiro ao perder contratos, revelando que não consegue fazer esse dinheiro

nem em um ano. Outra notícia falsa foi a quebra de contrato com a Avon após participação no

BBB, o que, segundo a própria empresa de cosméticos, nunca ocorreu pois os contratos que

mantinham foram encerrados em 2019.

Figura 4 - Avon esclarecendo a fake news.

Fonte: Reprodução Google - Twitter
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Apesar de grande parte de sua passagem no reality ter um saldo negativo, Karol Conká

viveu momentos felizes dentro do programa. Na terceira semana, a artista venceu a prova do

líder e para isso precisou contar com a sua sorte, em uma dinâmica de 2 etapas, os

participantes a princípio precisavam completar as palavras com latinhas de coca-cola e depois

os mesmos deveriam trocar de lugar, por fim, o participante que terminasse com a palavra

“otimismo” se tornaria o novo líder da semana. 15

O líder da semana tem direito a uma festa temática de sua preferência, a rapper

escolheu o tema que mistura ETs e espaço sideral, a escolha de seu figurino foi de roupas

galácticas . Além disso, Karol conviveu com grandes amigos do mundo artístico dentro da16

casa, como os cantores Projota e Pocah.

4.2 Karol Conká: Polêmicas na casa e reações nas mídias sociais: episódios que levaram

ao cancelamento

O segundo objetivo nos levou a observar de que forma as atitudes da artista dentro do

programa repercutiram nas redes sociais. Karol entrou em conflito com alguns participantes,

incluindo a atriz Carla Diaz, a ganhadora do programa Juliette e o ator e cantor Lucas

Penteado. Em um documentário produzido pela Globo Play, Karol reviveu suas atitudes

dentro do programa e pôde se reconciliar com o público através de explicações sobre a sua

criação e de que forma isso impactou os seus comportamentos dentro da casa. Com direção de

Patrícia Carvalho e Patrícia Cupello, A Vida Depois do Tombo é um documentário que tem

por intuito acompanhar a vida de Karol logo após a saída do BBB.

Um de seus maiores conflitos foi com Lucas Penteado, participante que no início do

programa, era aliado de Karol. As desavenças se iniciam após uma festa em que Lucas sugere

que os participantes negros da casa formem um grupo para competir com os participantes

brancos, essa proposta não agradou a Karol assim como os demais participantes. As atitudes

da artista a partir desse momento se tornaram ríspidas para com Lucas, a mesma chegou a

16 Comceça a festa da líder Karol Conká no bbb 21. Disponível em:
https://gshow.globo.com/realities/bbb/bbb21/casa-bbb/noticia/comeca-a-festa-da-lider-karol-conka-no-
bbb21.ghtml. Acesso em: 11 ago 2021

15 Quem ganhou a prova do líder no bbb até agora? Disponível em:
https://gshow.globo.com/realities/bbb/bbb21/noticia/quem-ganhou-a-prova-do-lider-no-bbb21-ate-agor
a.ghtml. Acesso em: 11 ago 2021.

https://gshow.globo.com/realities/bbb/bbb21/casa-bbb/noticia/comeca-a-festa-da-lider-karol-conka-no-bbb21.ghtml
https://gshow.globo.com/realities/bbb/bbb21/casa-bbb/noticia/comeca-a-festa-da-lider-karol-conka-no-bbb21.ghtml
https://gshow.globo.com/realities/bbb/bbb21/noticia/quem-ganhou-a-prova-do-lider-no-bbb21-ate-agora.ghtml
https://gshow.globo.com/realities/bbb/bbb21/noticia/quem-ganhou-a-prova-do-lider-no-bbb21-ate-agora.ghtml
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afirmar que faria tortura psicológica com o participante. Em uma tarde de almoço, Karol

pediu para que Lucas se retirasse da mesa e só retornasse quando ela tivesse terminado de

almoçar.17

Figura 5: Capa da Matéria do UOL.

Fonte: Reprodução web - site do UOL

Além dos conflitos com o Lucas, a artista foi criticada nas redes sociais por sua

postura em relação ao sotaque e manias de sua parceira de confinamento Juliette, Karol

chegou a dizer que era mais educada que Juliette por ter nascido em Curitiba enquanto sua

companheira é nordestina. Em uma conversa com as participantes Thais Braz e Sara Andrade,

Karol comentou que tem educação para falar com as pessoas, tem o seu jeito brincalhão mas

não invade e não fala pegando nas pessoas como Juliette costuma fazer. Tais falas geraram18

uma indignação no público que a considerou xenofóbica.

18 BBB21: Web acusa Karol Conká de xenofobia após cantora criticar jeito de Juliette. Disponível em:
https://www.metropoles.com/entretenimento/bbb/bbb21-web-acusa-karol-conka-de-xenofobia-apos-ca
ntora-criticar-jeito-de-juliette. Acesso em: 11 ago 21

17'BBB21': Entenda a briga entre Karol Conká e Lucas Penteado que dominou a primeira semana.
Disponível em:
https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2021/02/03/bbb21-entenda-briga-entre-karol-conka-e-lucas-pent
eado-que-dominou-primeira-semana.ghtml. Acesso em: 14 ago. 2021

https://www.metropoles.com/entretenimento/bbb/bbb21-web-acusa-karol-conka-de-xenofobia-apos-cantora-criticar-jeito-de-juliette
https://www.metropoles.com/entretenimento/bbb/bbb21-web-acusa-karol-conka-de-xenofobia-apos-cantora-criticar-jeito-de-juliette
https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2021/02/03/bbb21-entenda-briga-entre-karol-conka-e-lucas-penteado-que-dominou-primeira-semana.ghtml
https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2021/02/03/bbb21-entenda-briga-entre-karol-conka-e-lucas-penteado-que-dominou-primeira-semana.ghtml
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Figura 6: capa da matéria - site de notícias

Fonte: Reprodução web.

Figura 7: internautas criticando falas de Karol
Fonte: Reprodução web - Twitter

Figura 8: internautas criticam falas de Karol

Fonte: Reprodução web - Twitter

Outro conflito que rendeu comentários nas redes sociais foi a briga de Karol com a

atriz Carla Diaz. A artista afirmou que Carla estava dando em cima de Arcrebiano,

participante que ficou com Karol na primeira festa. A cantora disse para Carla que dois

homens haviam mencionado que a atriz estaria interessada no rapaz. A atriz resolveu
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questionar os homens da casa para descobrir quem teria inventado essa mentira e logo após

desabafou com Viih Tube e Thais Braz sobre o incômodo com a situação. As meninas por

sua vez decidiram conversar com Karol alegando que a artista parecia estar com ciúmes de

Arcrebiano o que não a deixou feliz. Por fim, a cantora resolveu tirar satisfações com a atriz,

o que gerou uma grande discussão no quarto e falas como: “eu só acho que não tem que

duvidar do que eu tô falando. Eu não sou da novela, eu não sou Chiquititas, tá ligado?” "Não

faz a santinha! Eu te dei chance de ser verdadeira comigo". 19

Figuras: 9 - Tweet página oficial do BBB
Fonte: Reprodução web - twitter

19 Karol briga com Carla e ameaça deixar o BBB 21. Disponível em:
https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2021/02/07/karol-briga-com-carla-e-ameaca-deixar-o-b
bb-21.htm. Acesso em: 11 out 21

https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2021/02/07/karol-briga-com-carla-e-ameaca-deixar-o-bbb-21.htm
https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2021/02/07/karol-briga-com-carla-e-ameaca-deixar-o-bbb-21.htm
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Figura 10: internauta criticando postura de Karol
Fonte: Reprodução web - twitter

O dia do paredão da Karol Conká contra Arthur Picoli e Gilberto Nogueira bateu

recorde de audiência, chegando a 40 pontos e 64% de share. Considerando tamanha20

audiência atrelada ao cancelamento, é possível entender de fato os conceitos que norteiam a

Cultura do Cancelamento. Juliana Morganti, diretora de estratégias da Mutato, em uma

entrevista ao Carta Capital, explica que, apesar desse fenômeno pautar assuntos importantes

como misoginia, racismo e LGBTfobia, está indo por um caminho perigoso. Ela explica que,

existem sim atitudes problemáticas que precisam ser questionadas, mas que a cultura do

cancelamento está correndo para um lugar onde não há espaço para melhora.

A exemplo do que Morganti explica, a rejeição de Karol Conká foi tamanha que

durante os dias em que estava no paredão, foi criado um perfil no Instagram intitulado de

Rejeição da Karol, e chegou a 2 milhões de seguidores. Essa foi uma das formas em que os

internautas decidiram mostrar o ódio para com as atitudes da cantora, mediante isso, Putti

(2021) afirma:

Seu ‘cancelamento’, contudo, ultrapassou o limite profissional, e prejuízo não
ficou apenas nos números e cifras. Foram criadas diversas páginas de ódio a
Karol, muitas repletas de ofensas racistas. A família da cantora, em especial seu
filho menor de idade, sofreu ameaças de morte (PUTTI, 2021)

20https://extra.globo.com/tv-e-lazer/telinha/bbb-21-bate-recorde-de-audiencia-foi-edicao-mais-vista-dos
-ultimos-11-anos-25005302.html
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Figura 11: print do perfil de rejeição da Karol no Instagram

Fonte: Reprodução web - Instagram

Além da rejeição por parte dos internautas, Karol Conká sofreu críticas de grandes

artistas como Marília Mendonça, Neymar, Bruna Marquezine entre outros, o que ajudou a

potencializar o seu cancelamento, considerando que esses artistas são grandes formadores de

opinião pública.

4.2.1 Recalculando a visibilidade: análise da estratégia da equipe diante do

cancelamento

Para responder ao terceiro objetivo específico de mapear os caminhos seguidos pela

artista e equipe após a eliminação, foi feita uma análise crítica do documentário “ Vida após

o tombo” para entender as estratégias da artista e da equipe. O documentário acompanhou o

primeiro mês após a eliminação. Os assessores de Karol a incentivam a falar que surtou

durante o programa como forma de justificar as suas ações, durante a reunião, a assessoria a

aconselhou a quais palavras usar durante as entrevistas. Em um momento da conversa a

cantora fala que não queria mais ficar no programa e uma de suas assessoras a aconselha a

não falar isso em entrevistas pois remete a uma sensação de menosprezo para o reality.

Durante o mês em que ficou confinada, os conflitos de Karol dentro da casa

repercutiram negativamente no mundo fora do Projac da Rede Globo. A artista chegou a

perder cerca de 300.000 seguidores em seu instagram. No segundo episódio de A Vida Depois
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do Tombo, a artista questiona o seu produtor executivo, Caio Piovesan, sobre o fato de suas

redes sociais, principalmente o Instagram, terem parado com as publicações durante o seu

confinamento. Caio explica que o feedback de seu público estava sendo apenas negativo, toda

e qualquer postagem repercutia negativamente e as pessoas se davam conta de que estavam

seguindo a artista e assim deixavam de segui-la, ele explica que a decisão de não postar nada

no instagram durante o confinamento de Karol partiu de um comitê que analisou a

repercussão das atitudes da mesma e decidiram pausar as publicações.

Outra estratégia feita por sua equipe de marketing foi a de adiar a reprise do programa

Prazer Feminino que estava 100% disponível no canal de youtube do GNT e que seria

reprisado às 00:00 no canal de televisão do GNT pois, o momento não era propício. Daniela

Mignani, diretora do GNT explica que, no momento em que Karol começou a aparecer dentro

do jogo a mãe e o filho da artista foram imediatamente atacados, e a sua preocupação no

momento era de não reprisar o programa pelo impacto que o mesmo geraria por uma

dimensão humana, mesmo que o programa tivesse audiência, não seria legal expandir a janela

de exposição da Karol e isso poderia afetar a família da cantora e a família das pessoas que a

artista magoou. 21

Recuero (2009) explica que um dos valores associados as redes sociais é a

visibilidade, assim como a maneira em que os autores constroem e mantêm essa rede.

Considerando a visibilidade gerada através da televisão, em especial ao que o Big Brother

Brasil proporciona para os participantes, é interessante pensar que artistas se jogam nessa

experiência a fim de gerarem mais visibilidade para os seus trabalhos. Em contrapartida,

quando a visibilidade não é positiva, como no caso de Karol Conká, se faz necessário uma

redução de posts e de visibilidade em momentos de polêmica, ação essa conduzida por sua

equipe. A estratégia de reduzir posts para evitar mais visibilidade nas redes sociais da Karol,

condiz com o que Recuero (2009) explica sobre a visibilidade assumir um caráter de valor nas

redes sociais, onde os atores de uma rede se tornam mais visíveis ampliando mais valores.

4.2.3 Streaming, TV, documentário e música nova: uma imagem pública

reconstruída em visibilidade

O quarto objetivo específico nos levou a explorar a transmidiação do caso Karol

Conká para além do programa Big Brother. Identificamos como extensão após o programa a

21 Dados retirados do documentário A vida depois do tombo disponível no GloboPlay.
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produção do documentário já citado, o show do encerramento do programa, as entrevistas

realizadas e a música nova lançada. Mesmo com o cancelamento, a artista seguiu a busca por

visibilidade midiática para se reconciliar com os seus fãs.

Com estreia no dia 29 de abril de 2021, o documentário A Vida Depois o Tombo teve

por intuito mostrar a retomada da Karol Conká após participação no Big Brother Brasil. Com

quatro episódios, a série visita o passado da artista para explicar determinados

comportamentos da mesma, além disso, Karol é confrontada com suas ações dentro de casa e

tem a oportunidade de explicar e entender cada uma de suas ações mais polêmicas. A Vida

Depois do Tombo traz também informações sobre como a carreira da artista foi atingida pelo

cancelamento, assim como as perdas de seguidores e as estratégias utilizadas pela equipe

para diminuir os impactos negativos gerados.

Na grande final do Big Brother Brasil 21, Karol foi uma das artistas convidadas a

cantar, a artista apresentou sua nova música intitulada "Dilúvio" que foi escrita em 2020 mas

sofreu alteração na letra após sua participação no programa. Segundo matéria publicada no

G1, Karol cresceu cerca de 978% no streaming Deezer após o lançamento da música,

segundo dados da plataforma, esse foi o maior pico do ano comparado a números de 2020.

"Escrevi Dilúvio no ano passado, e ela passou por algumas mudanças depois das

experiências que vivi. Me permiti sentir, olhei para dentro e transformei em arte todo esse

sentimento", explica a cantora. A artista apresentou alta também no YouTube, onde, antes do

reality contava com 271 mil seguidores na plataforma e passou a 281 mil após a saída do

programa. Até a data de publicação da matéria no G1, Karol contava com 307 inscritos no

YouTube. Os números subiram também em seu instagram, Karol conseguiu recuperar os 300

mil seguidores perdidos e hoje conta com cerca de 1,6 milhões de seguidores na rede social.
22

Em todas as entrevistas realizadas após sua saída do BBB, Karol Conká reconheceu

os seus erros e se mostrou arrependida de suas ações. A cantora em nenhum momento quis

justificar as suas falhas mas se mostrou disposta a amadurecer e aprender com os erros

cometidos. Karol retornou com os seus trabalhos, reconquistou os seus seguidores e vem se

posicionando na plataforma digital de interação Instagram como uma pessoa evoluída.

22 Karol Conká cresce 978% em streaming após lançamento de 'Dilúvio'. Disponível em:
https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/2021/05/07/karol-conka-cresce-978percent-em-s
treaming-apos-lancamento-de-diluvio.ghtml. Acesso em: 11 out 21

https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/2021/05/07/karol-conka-cresce-978percent-em-streaming-apos-lancamento-de-diluvio.ghtml
https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/2021/05/07/karol-conka-cresce-978percent-em-streaming-apos-lancamento-de-diluvio.ghtml
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Em uma entrevista ao Metrópolis, Flávio Santos, CEO da MField, empresa focada em

estratégias de marketing de marketing para influenciadores, afirma que as estratégias da

equipe de Karol de posicioná-la como figura midiática ciente de seus erros tem dado certo.

Em suas palavras, ele diz: 23

“Ela já começou a recuperar seguidores desde a sua saída. Karol Conká merece
recomeçar, essa é a principal mensagem a ser compartilhada. O primeiro e grande
passo é assumir os erros e se dispor a entender suas falhas, e nesse ‘checklist de
boas práticas para reconstrução de imagem’, ela já saiu na frente. A participante
tem uma vida pública há anos e sabe da responsabilidade de se comunicar em
frente às câmeras. Sai de cena a Karol participante do maior reality show do país,
e entra em cena a cantora de rap que é referência no país” (SANTOS, FLÁVIO,
2021)

Em 2011, Terra (2011) definiu como usuário-mídia esse perfil que hoje é conhecido

como influenciador digital.

[...] um heavy user tanto da internet como das mídias sociais e que produz,
compartilha, dissemina conteúdos, próprios e de seus pares, bem como os endossa
perante suas audiências em blogs, microblogs, fóruns de discussão on-line,
comunidades em sites de relacionamento, chats, entre outros meios. (TERRA,
2011, p. 68)

Esse conceito em específico se relaciona com a atual atuação da Karol Conká nas

redes sociais, onde a mesma tem focado em compartilhar o seu trabalho musical e tem

deixado um pouco de lado a parceria com grandes marcas. 24

No instagram, a artista tem feito posts referentes às suas novas músicas em parceria

com o seu produtor musical RDD. O post feito no dia 26/10/2021 foi um pré-save de sua

música “Louca&Sagaz”. Desde a sua saída do BBB, Karol lançou 3 músicas, sendo elas:25

Dilúvio, Mal Nenhum e Subida, e dia 28/10/2021 lançou Louca e Sagaz. Além disso, Karol

Conká lançou no IGTV do Instagram um novo programa onde entrevista pessoas no “Vem

K” e, segundo matéria no UOL, o programa promete novos aprendizados e reflexões sobre a

saúde mental. 26

26 Karol Conká anuncia novo programa sobre saúde mental no IGTV com teaser. Disponível em:
https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2021/06/10/karol-conka-anuncia-novo-programa-sobre
-saude-mental-no-igtv.htm. Acesso em: 20 out 21

25 Data informada no período de escrita deste trabalho.
24 Informações tiradas a partir da análise do instagram da artista.

23 BBB 21: Entenda a estratégia Karol Conká para limpar a imagem. Disponível em:
https://www.metropoles.com/entretenimento/bbb/bbb21-entenda-a-estrategia-de-karol-conka-para-lim
par-a-imagem. Acesso em: 11 out 21

https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2021/06/10/karol-conka-anuncia-novo-programa-sobre-saude-mental-no-igtv.htm
https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2021/06/10/karol-conka-anuncia-novo-programa-sobre-saude-mental-no-igtv.htm
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CONCLUSÃO: A CARREIRA APÓS O TOMBO

Este trabalho identificou o impacto do cancelamento na carreira da Karol Conká por

meio do estudo de caso na perspectiva exploratória, descritiva e explicativa.

A perspectiva exploratória permitiu conhecer os conceitos e a partir deles mergulhar

no objeto de estudo. Estabelecemos os principais momentos da Karol na casa para responder

ao primeiro objetivo específico. Para mensurar o impacto, importava entender a estratégia

adotada pela equipe após o cancelamento, esta análise foi feita a partir do documentário.

Pudemos identificar que o início da virada de imagem para a carreira da Karol foi o

documentário exclusivo realizado pelo GloboPlay que reviveu a história da artista para que o

público pudesse compreender seus traumas e de que forma esses acontecimentos impactaram

a sua relação com os participantes do programa.

A resposta ao primeiro objetivo específico traçou os principais conflitos de Karol

dentro do programa, o que se tornou motivo para o seu cancelamento. Durante a análise,

percebeu-se que, as principais polêmicas que geraram cancelamento para a Karol Conká foi a

sua briga com o Lucas Penteado, a forma que a artista agiu com seu colega de confinamento

trouxe reações negativas do público, após isso, os demais atritos da cantora não passaram

despercebidos, colocando-a como uma das vilãs da edição e a eliminando com o maior índice

de rejeição da história do programa.

O segundo objetivo nos mostra os impactos negativos que a cantora sofreu,

principalmente nas redes sociais durante seus conflitos com os colegas de confinamento.

Segundo dados retirados do documentário “A Vida Depois o Tombo”, Karol chegou a perder

cerca de 300 mil seguidores no Instagram e, além disso, os usuários criaram um perfil de

rejeição para a cantora que, no auge de seus conflitos, chegou a bater 2 milhões de

seguidores. Esses dados demonstram o quanto a visibilidade gerada no BBB impactou

negativamente a carreira da artista.

No terceiro objetivo, identificamos que a estratégia de pausar as postagens nas redes

diminuindo a sua janela de exposição nas redes sociais para que os internautas não fossem

sobrecarregados com conteúdo envolvendo a cantora, foi importante para amenizar os

impactos do cancelamento. Além da redução de posts, a equipe de marketing de Karol julgou

necessário adiar a reprise do seu programa na GNT, pois o momento não era propício.

Por fim, na resposta ao quarto objetivo notou-se que a estratégia de documentar a

vida de Karol após a sua eliminação do BBB foi importante para reconstruir a carreira da
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artista, assim como as músicas lançadas após o processo de cancelamento.

De fato, a Cultura do Cancelamento atingiu a carreira da artista, mas além disso, esse

fenômeno mexeu com a sua saúde mental, tema esse que Karol tem abordado em suas redes

sociais. Segundo matéria do UOL, uma atitude importante da Karol após sua saída do BBB

foi a de falar sobre o quanto cuidar da saúde mental é importante. Em uma de suas

entrevistas ela fala: “Tem umas (cenas) que eu me choco, eu fico extremamente incomodada,

envergonhada, arrependida, deprimida. Entendo que faz parte de mim, eu sempre

procrastinei esse lance da saúde mental, nunca levei muito a sério. Tenho a impressão que

entrei e me auto sabotei para chamar atenção para esse tipo de assunto”. Outro marco

importante foi o retorno da artista ao palco do Big Brother Brasil apresentando o seu hit

"Dilúvio" que fala sobre se encontrar e seguir o seu caminho mesmo em dias de luta. A

artista conseguiu bater mais de 5 milhões de visualizações em seu videoclipe e, até a data

desse trabalho, ela soma um total de 7,4 milhões de visualizações.

No dia 101, episódio do reencontro dos participantes no Big Brother Brasil, Karol

Conká pisa na casa com a seguinte fala: “uma nova mulher” e, desde então tem focado em

novos trabalhos, como o lançamento do novo álbum que já conta com 3 hits incluindo

"Dilúvio". A artista que lá no começo de seu cancelamento resolveu se distanciar das redes

sociais, voltou com a divulgação de entrevistas e apoiando causas importantes.

Analisando a trajetória da Karol Conká e os impactos que a sua participação no BBB

geraram para as suas redes sociais, considero que a estratégia adotada pela equipe da artista

foi a melhor possível diante do cenário vivido, uma vez que, quanto mais a Karol era vista e

comentada, mais cancelamento a cantora sofria. O público não estava interessado em ver

ações positivas e boas por parte da cantora, e sim em condená-la pelos atos cometidos, um

exemplo disso, é o percentual em que Karol Conká foi eliminada, assim como os mutirões e

até mesmo perfis criados para rejeição da mesma. Acredito que, caso a equipe optasse por

compartilhar conteúdos da Karol dentro da casa, a rejeição seria maior. Indago aqui, o

pensamento de que o fato de Karol ser uma mulher preta pode ter potencializado o seu

cancelamento, considerando que a sociedade em que vivemos ainda e infelizmente é muito

racista e machista.

Karol Conká como cantora, sempre incentivou a luta da mulher negra na sociedade,

as letras de suas músicas reforçam a força da mulher preta e combate os preconceitos,

acredito que nesse sentido ela é uma influenciadora, por passar em suas músicas uma crítica
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à sociedade machista e racista. Porém, não vejo na Karol aspectos de uma influenciadora

digital voltada a publicidade de marcas e usando o Instagram como ferramenta de venda para

publicidades com patrocínio de marcas, como demais influenciadores digitais. A cantora tem

usado as suas redes sociais para divulgação do seu próprio trabalho, de suas músicas e do

programa realizado no IGTV do Instagram. Após a saída do BBB, Karol tem focado em

reconstruir a sua carreira, com isso, as suas redes sociais giram em torno da mesma.

Para uma futura pesquisa relacionada a esse tema, seria importante avançar junto à

assessoria de marketing da artista para informações além das que são publicadas na mídia,

além disso, é de suma importância que hajam mais pesquisas a respeito da Cultura do

Cancelamento, é necessário que haja mais fundamentação teórica desse fenômeno para uma

melhor compreensão das ações realizadas pelos canceladores - por que agem da forma que

agem?
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