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RESUMO: Este trabalho investiga, no contexto da cultura do cancelamento, como marcas 
podem ser negativamente impactadas por atitudes de personalidades que protagonizam suas 
ações de comunicação. Enfoca-se o caso da cantora Karol Conká, que perdeu contratos de 
publicidade devido à sua performance no BBB 21. Empregamos a análise de conteúdo em 
memes e os resultados sugerem que conteúdos gerados por interagentes on-line refletem na 
fachada institucional das marcas, que tendem a ser “canceladas” em associação. 
 

INTRODUÇÃO 

Ao compreender o entretenimento digital como uma instância privilegiada para debater 

estratégias de consumo (PEREIRA DE SÁ, 2017) em interseção ao ativismo social, a partir da 

noção de cultura do cancelamento, esta pesquisa busca analisar as tensões e diálogos de 

interagentes a partir da repercussão e visibilidade negativas da cantora Karol Conká em sua 

participação no reality show Big Brother Brasil 21. Interpretando produções discursivas 

caracterizadas como cancelamentos, boicotes e rechaços à imagem da artista por meio de memes 

nos diálogos entre espectadores, ativistas, fãs e haters, tais ações estendem-se às marcas por ela 

representadas. 
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Como reflexo dos posicionamentos de Karol no programa e sua rejeição com o público, 

intensificada no “tribunal da internet” em sites de redes sociais, ocorre uma busca por 

desassociação das marcas – perda que, no futuro, é estimada em 5 milhões de reais em parcerias 

comerciais4 – que declararam publicamente suas quebras de contrato ou adiamento de ações com 

a artista, bem como o posicionamento público em notas a partir da pressão de consumidores por 

vias do ativismo digital.  

Tem-se como hipótese principal que os memes podem ser os veículos para rechaçar e satirizar 

casos de incoerências expressivas e rupturas de performance nas representações (POLIVANOV; 

CARRERA, 2019) das marcas on-line, presentificadas na cultura do cancelamento. Para verificar 

essa conjectura, procede-se à análise de posts e comentários de redes sociais digitais que 

abordem a participação da cantora no reality, refletindo sobre impactos negativos que marcas 

podem sofrer ao serem associadas a pessoas em “processo de cancelamento”. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Ao compreender a centralidade da mídia na constituição de estilos e modos de se viver, 

evidenciando uma cultura midiática em que o entretenimento é o principal produto (KELLNER, 

2001), observa-se uma apropriação de produtos culturais pertencentes às lógicas midiáticas que 

“estabelece formas de fruição e consumo que permeiam um certo senso de comunidade, 

pertencimento ou compartilhamento de afinidades que situam indivíduos dentro de um sentido 

transnacional e globalizante” (SOARES, 2013, p. 2), sinalizando um processo de vinculação da 

vida cotidiana a definições identitárias e de estilos de vida através do consumo midiático. Como 

elucida Kellner (2001),  

Há uma cultura veiculada pela mídia cujas imagens, sons e espetáculos ajudam 
a urdir o tecido da vida cotidiana, dominando o tempo de lazer, modelando 
opiniões políticas e comportamentos sociais, e fornecendo o material com que 
as pessoas forjam sua identidade. O rádio, a televisão, o cinema e os outros 
produtos da indústria cultural fornecem os modelos daquilo que significa ser 
homem ou mulher, bem-sucedido ou fracassado, poderoso ou impotente 
(KELLNER, 2001, p. 9). 

Com um mercado acirrado e muitos produtos com poucos diferenciais em relação aos outros, 

fica cada dia mais difícil encontrar aquele que mais supre a necessidade do consumidor, e é neste 
                                                 
4 Disponível em: http://bit.ly/3138Y5t. Acesso em: 20 fev. 2021. 
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cenário que entra a relevância das marcas. À medida que as opções de compra se multiplicam, o 

valor de uma marca se configura como um depósito de confiança, cada vez mais importante. 

Assim, a marca é definida pela soma intangível de atributos simbólicos a partir das impressões 

de consumidores tanto sobre as pessoas que a usam, quanto pela sua própria experiência.  

Como pontua Neumeier (2008), a marca, de forma geral, carrega todo o legado de uma empresa, 

os variados sonhos e desejos do seu idealizador, é um verdadeiro cartão de visitas, uma 

identificação. Além disso, ela precisa transmitir experiência e confiança para o consumidor, 

favorecendo assim a fidelidade desse cliente, sobretudo no ambiente online, com alta visibilidade 

– para construir um sentido de legitimidade e identificação com o seu público (CASAQUI, 2011) 

a partir da união publicidade e entretenimento (advertainment). 

Enfatiza-se aqui, especificamente, que o entretenimento por definição envolve questões como 

distração, ludicidade e diversão, em um convite a um momento de fruição permeado pelo 

hedonismo. Conforme ressalta Debord (2005), entretenimento tem a ver com espetacularização 

do privado para o público, com altas doses de extravagância e exagero, sempre associadas à 

disponibilidade de tempo livre das pessoas. É o instante em que há a possibilidade de 

experimentar a liberdade e preencher o tempo com atividades prazerosas. Quando imersas em 

alguma forma de entretenimento, as pessoas ficam mais suscetíveis a ter boas impressões em 

relação ao que estiver no seu conteúdo. 

Ao analisar os regimes de visibilidade, representação e autoapresentação dos atores nas redes 

digitais, Polivanov (2014, p.53) pontua que ao sociabilizar online, eles criam e mantêm laços 

sociais estruturando identidades, novas práticas sociais e modos de interação, de modo que 

possam atrair novos contatos com interesses em comum, mantendo a aparente coerência 

expressiva que cada um delineia para sua identidade social. A autora observa que estes 

interagentes agem 

performatizando discursiva e materialmente suas identidades nos sites. Mais do 
que exposição dos sujeitos, o que está em jogo principalmente nos sites de redes 
sociais é a sociabilidade e potencialidade de construção identitária que eles 
engendram (POLIVANOV, 2014, p.53). 

Na cultura de cancelamento, “cancelar” uma empresa, produção cultural ou personalidade que 

conta com determinada evidência midiática tornou-se um termo para rechaçar e expor 

publicamente comportamentos intolerantes ou inaceitáveis moralmente, como racismo, 

misoginia, homofobia e xenofobia. Tais ações tornam-se geralmente movimentos intensos e 
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colaborativos (HOFF; TEIXEIRA; OLIVEIRA, 2020), localizados e coordenados por hashtags 

de ativismo em redes, bem como memes que ironizam as situações e personas envolvidas.  

No caso de Karol Conká, o movimento de boicote teve início após comentários e práticas 

ofensivas direcionadas a dois participantes do reality, uma nordestina e um negro, indo de 

encontro a ideais defendidos pela rapper antes do confinamento. Com relação à primeira, Karol 

imitou o jeito de falar da paraibana com fins sarcásticos, além de criticar seu modo 

“extravagante”; já com Lucas, a participante teve momentos de embate, chegando a “proibir” o 

colega de se juntar à mesa no momento da refeição, atitude que fez com que, na internet, muitos 

interagentes a acusasse de tortura psicológica. Gerada essa quebra de expectativas em relação às 

atitudes, a artista, que entrou na casa com 1,7 milhão de seguidores no Instagram, contabilizava 

1,3 milhões ao sair. Cancelamento semelhante foi protagonizado contra a cantora pop Anitta 

(NEMER; TRANCOSO; INOCÊNCIO, 2020), que foi julgada como fascista após silenciar-se 

sobre o assassinato político da vereadora Marielle Franco, em 2018, e cobrada por fãs e haters 

porque havia, pouco antes, se apropriado do commodity que seria a identidade “favela” em seu 

videoclipe Vai Malandra. 

Nesse cenário, identifica-se aqui os influenciadores digitais (TOMAZ, 2017) como figuras 

públicas que agregam capital social sobretudo nas ambiências on-line, moldando estruturas 

sociais, estimulando comportamentos e formando opiniões. À medida que tais personas 

conquistam milhares de inscritos, tornam-se excelentes porta-vozes de empresas – às vezes 

denominadas “embaixadoras” das marcas. Sinaliza-se, portanto, a possibilidade de um tipo de 

contato cada vez mais pessoalizado e segmentado com os consumidores, extremamente 

vantajoso para as empresas. 

Ao iconificar produtos, serviços e marcas, figuras públicas como Conká, tidas como 

influenciadoras, humanizam tais mensagens comerciais, ao embutir nelas traços identitários que 

permitam maior familiaridade, promovendo a diferenciação daquela publicidade, singularidade 

que pode conferir-lhe, futuramente, um espaço na lembrança do espectador. Nessa “intimidade 

como espetáculo” (SIBÍLIA, 2016) são negociadas ainda, no entanto, noções como exposição, 

visibilidade, reputação, autoridade e autenticidade (CAMPANELLA, 2010).  
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METODOLOGIA 

Os fenômenos culturais demarcados pela interação e engajamento nas comunidades das 

plataformas digitais são as evidências que seguimos na análise. Perceber estas plataformas como 

artefatos (CANCLINI, 2008), mais especificamente artefatos digitais (FRAGOSO; RECUERO; 

AMARAL, 2011, p.16), sugere também que “são eles o repositório das marcações culturais de 

determinados grupos e populações no ciberespaço, nos quais é possível, também, recuperar seus 

traçados culturais”. Em tal cenário, a incursão desta pesquisa nos sites de redes sociais como 

Twitter e Instagram, em busca de compreender o fenômeno em uma articulação culturológica, é 

possível graças a uma aproximação de abordagens da etnografia digital a partir da análise de 

conteúdo bardiniana (2016), que ajudará a mapear os enlaces em torno de disputas e 

pertencimentos atravessados nos memes sobre Karol Conká no BBB 21. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Através do humor irônico, memes podem ser utilizados para desencadear boicotes às marcas 

(DOMINGUES, 2013), ações coordenadas de flaming5 contra empresas utilizando como palco as 

suas próprias páginas e ainda a ridicularização destas, através da recriação de seus conteúdos 

como paródia, que podem render verdadeiros ciberacontecimentos (HENN, 2014)6 e demandar 

uma intensa atividade de gerenciamento de crise, como os casos Ades7 (2013) e iPhone 6 Plus8 

(2014). 

No contexto mais social da cultura do cancelamento em si, observam-se movimentos 

protagonizados por memes em contestação de caráter consumerista às marcas, como os casos da 

Ivy Park, grife de roupas da cantora pop Beyoncé9, em denúncia à situação de escravidão de seus 

empregados; e dos absorventes Always, na campanha Juntas Contra Vazamentos10, que 

                                                 
5 São interações ofensivas ou acusações dirigidas às empresas e pessoas públicas na internet, com o objetivo de 

macular suas imagens. 
6 Para Henn (2014), estes são acontecimentos – especialmente no caso de marcas, são polêmicas – que, por se 

articularem em redes, já são potencialmente compartilháveis publicamente, alastrando-se muito mais rápido. No 
contexto das marcas, frequentemente isso ocorre na forma de buzz marketing negativo, sem possibilidade de 
controle daqueles discursos por parte das empresas. 

7 Inocêncio e Cavalcanti (2014), disponível em: https://bit.ly/2BBrN6W. Acesso em: 20 fev. 2021. 
8 Araújo e Inocêncio (2015), disponível em: https://bit.ly/2ZEMF52. Acesso em: 20 fev. 2021. 
9 Disponível em: https://glo.bo/3iT11Hd. Acesso em: 20 fev. 2021. 
10 Disponível em: https://bzfd.it/2Cs2Zi5. Acesso em: 20 fev. 2021. 

https://bit.ly/2BBrN6W
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https://glo.bo/3iT11Hd
https://bzfd.it/2Cs2Zi5
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propunha uma conscientização sobre porn revenge, no entanto, a partir da culpabilização da 

vítima. 

Contextualiza-se, neste cenário, os memes enquanto artefatos nativos da cultura digital 

(SHIFMAN, 2013) que carregam discursos coletivos e atuam como micronarrativas 

colaborativas reconhecidas por estas audiências (INOCÊNCIO, 2020). Nesta pesquisa, nos 

debruçamos em uma perspectiva crítica sobre a ética do humor nesses conteúdos digitais e suas 

consequentes associações às marcas no contexto do caso apresentado, chegando às 

problematizações cérnicas da comicidade como dispositivo social de alívio das tensões 

cotidianas para acalentar a sociedade humorística comentada por Lipovetsky (2005), mas 

também como instrumento para microagressões que aprofundam ainda mais os abismos sociais 

(MOREIRA, 2019). 

Nesse sentido, podemos encontrar nas plataformas de redes sociais on-line, diversos conteúdos 

que atingem negativamente a face institucional (REBOUÇAS, 2019) de Conká por meio do 

humor. Ao passo que arrancam risos e comentários de ódio da audiência, essas narrativas 

demonstram o julgamento público realizado continuamente no mundo virtual, muitas vezes 

encabeçados e estimulados por perfis criados com esse fim, como observado por Brasileiro e 

Azevedo (2020). Em uma verdadeira rede de comentários, a prática do cancelamento reverbera 

na face institucional das marcas, como veremos. 

Figura 1: Posts do perfil @ginaindelicada, no Instagram 

 

Fonte: reprodução Instagram. 
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Na Figura 1, pode-se observar três postagens realizadas pelo perfil humorístico @ginaindelicada, 

no Instagram, referentes à participação de Conká no BBB. Da esquerda para a direita, na 

primeira imagem, vê-se uma manipulação da real estatura da cantora, quando comparada à da 

participante Camilla. Na legenda, reforça-se o propósito de inferiorizar Conká e estimular a 

participação dos seguidores, que a fazem por meio de diversos comentários negativos. 

A busca pelo humor continua nos outros dois posts. No segundo, o perfil apresenta a suposta 

porcentagem de votação que levaria à eliminação da rapper, reforçando um discurso de rejeição, 

reificando a prática de cancelamento. No terceiro post, realizado no dia da eliminação, o público 

já conhecia o índice de votação (99,17%) que tirou Conká do programa. Valendo-se desse dado, 

o perfil publica um texto memético que resgata um erro no anúncio da vencedora do Miss 

Universo 201511, para demonstrar, com humor, a mudança no pódio de rejeição do programa, até 

então ocupado pelo participante Nego Di, parceiro de jogo de Carol. Assim, por meio dos 

memes, observa-se o estímulo à narrativa do cancelamento, que se espalha pela rede. 

Figura 2: Comentários em postagem do perfil @avonbrasil, no Instagram12 

 

 

Fonte: reprodução Instagram. 

 

                                                 
11 Em 2015, o apresentador Steve Harvey anunciou equivocadamente a vencedora do concurso Miss Universo. A 

coroa foi retirada da cabeça da candidata que havia sido anunciada como vencedora e passada para a real 
vencedora. Na internet, esse icônico momento é muito utilizado em memes para demonstrar uma “passagem de 
trono”. 

12 Disponível em: www.instagram.com/p/CLF-2B4Jh-8/. 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

792 

Na Figura 2, são apresentados comentários extraídos de postagem do perfil da marca Avon, que 

recentemente teve contrato de publicidade com Karol Conká. Acredita-se que esses exemplos de 

participação dos usuários dão conta de demonstrar os nefastos efeitos que o “cancelamento” de 

uma figura pública pode causar à face institucional de empresas, quando elas estão de alguma 

forma associadas. O capital social agregado pelo influenciador (TOMAZ, 2017) se torna 

negativo. 

Reverter as situações provocadas pelo cancelamento, que pode ser compreendido como inserido 

em uma cultura do ódio, requer um amplo gerenciamento de imagem. No caso das marcas e 

sujeitos institucionalizados, como influenciadores, esse trabalho é ainda mais complexo, dada a 

multiplicidade de fachadas/faces envolvidas nas comunicações cotidianas que compõem suas 

imagens sociais (REBOUÇAS, 2019). Inseridos na cultura digital, os discursos e práticas de 

cancelamento reverberam em diferentes ambientes, como ilustram as postagens apresentadas na 

Figura 3, que foram extraídas da rede social/microblogging Twitter. 

Figura 3: postagens extraídas do Twitter. 

 

 

Fonte: reprodução Twitter. 

 

As postagens acima foram extraídas de diferentes perfis no Twitter. Elas demonstram o 

engajamento produzido na web em torno do cancelamento não apenas da participante Karol 

Conká, mas também da marca Avon. Em um dos frames  ̧ há um post em resposta a uma 

comunicação da marca que parece pedir compreensão do público, ao dizer “Tempo e reflexão 
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são capazes de transformar muita coisa”. Apesar de se notar um movimento da empresa para 

resgatar sua imagem positiva, os conteúdos gerados pelos usuários demonstram resistência em 

manter o relacionamento cliente-marca. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao propor refletir sobre como a cultura do cancelamento pode impactar negativamente uma 

marca, este trabalho lançou luz sobre outras questões que permeiam o cotidiano midiatizado e 

espetacularizado que se vivencia na contemporaneidade. A superexposição da vida nas mídias 

sociais potencializou as quebras de expectativas que frustram as relações entre os atores da rede, 

geram o julgamento virtual e desembocam no boicote, no cancelamento. 

Observando a existência de perfis destinados à reverberação desse comportamento, como 

apresentado por Brasileiro e Azevedo (2020), é possível detectar um movimento em torno do 

discurso de ódio e de uma cultura de ódio, encobertos pelo suposto humor. Nesse sentido, os 

memes parecem estar a serviço dessa prática discursiva, sendo colocados como motor do 

cancelamento de pessoas e marcas, como demonstrado neste estudo. 

Afastando-se de juízo de valor, é perceptível que as atitudes de Karol Conká durante sua 

participação no Big Brother Brasil 2021 foram avaliadas negativamente pelo público do 

programa e pelos agentes da internet. Elas foram julgadas no tribunal virtual e, em decorrência 

disso, sentenças foram declaradas em diferentes espaços on-line.  

Conforme os exemplos apresentados e as considerações tecidas aqui, fica evidente que o 

cancelamento de personalidades guarda íntima relação com o cancelamento/boicote de marcas 

que possam ser associadas a esses sujeitos. Isso demonstra que marcas devem ter atenção 

redobrada quanto a escolha de seus “garotos propaganda”, tendo em vista também que 

acontecimentos antigos podem ser resgatados no contexto das ambiências digitais, com fins de 

deslegitimação do capital social e reputação alcançados. Por fim, as discussões realizadas 

mostram o potencial de investigação da relação marca-influenciadores, tendo a cultura do 

cancelamento como pano de fundo. 

 

 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

794 

BIBLIOGRAFIA 

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2016. 

BRASILEIRO, Fellipe Sá; AZEVEDO, Jade Vilar de. Novas práticas de linchamento virtual: 
fachadas erradas e cancelamento de pessoas na cultura digital. Revista latinoamericana de 
ciencias de la comunicación, v. 19, n. 34, p. 80-91, 2020. Disponível em: 
http://revista.pubalaic.org/index.php/alaic/article/view/1654. Acesso em: 02 fev. 2021. 

CAMPANELLA, Bruno. Os olhos do grande irmão: uma etnografia dos fãs do Big Brother 
Brasil. Porto Alegre: Sulina, 2012. 

CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. 4. 
ed. São Paulo: EDUSP, 2008. 

DOMINGUES, Izabela. Terrorismo de marca. Rio de Janeiro: Confraria do Vento, 2013. 

FRAGOSO, Suely; RECUERO, Raquel; AMARAL, Adriana. Métodos de Pesquisa para 
Internet. Porto Alegre: Sulina, 2011. 

HENN, Ronaldo. El ciberacontecimiento: producción y semiosis. Barcelona: Ed UOC, 2014. 

HOFF, Tânia; TEIXEIRA, Lucas; OLIVEIRA, Adriana. Comida do futuro e cancelamentos no 
presente: disputas midiatizadas no caso Paola Carosella. In: Anais do 43º Congresso 
INTERCOM, Belém, 2020. 

INOCÊNCIO, Luana. South America Memes: as “Fábricas de Memes” e suas dinâmicas de 
criação colaborativa de conteúdo em sites de redes sociais. In: Anais do 43º Congresso Brasileiro 
de Ciências da Comunicação. INTERCOM: Salvador, 2020. Disponível em: 
https://bit.ly/37RHjYW. Acesso em: 20 jan. 2021. 

LIPOVETSKY, Gilles. A era do vazio: ensaios sobre individualismo contemporâneo. São Paulo: 
Manole, 2005. 

MOREIRA, Adilson. Racismo recreativo. São Paulo: Pólen, 2019. 

NEMER, Bruno; TRANCOSO, Carlos; INOCÊNCIO, Luana. A patroa tá on: o mercado de 
streaming de games e dinâmicas de sociabilidade da cantora Anitta no Facebook Gaming. In: 
Anais do 43º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. INTERCOM: Salvador, 2020. 
Disponível em: https://bit.ly/3bI19qR. Acesso em: 20 jan. 2021. 

PEREIRA DE SÁ, Simone. Cultura Digital, Videoclipes e a Consolidação Da Rede De Música 
Brasileira Pop Periférica. In: Anais do XXVI Encontro Anual da Compós. São Paulo: Compós, 
2017. Disponível em: https://goo.gl/1pN35L. Acesso em: 20 jan. 2021. 

POLIVANOV, Beatriz; CARRERA, Fernanda. Rupturas performáticas em sites de redes sociais: 
um olhar sobre fissuras no processo de apresentação de si a partir de e para além de Goffman. 
Revista Intexto, n. 44, p. 74-98, jan./abr. 2019. 

REBOUÇAS, Davi. Cortesia e trabalho de faces em portais de notícias brasileiros: uma análise 
da cobertura da condenação do ex-presidente Lula. Cadernos de Linguagem e Sociedade, v. 20, 

http://revista.pubalaic.org/index.php/alaic/article/view/1654
https://bit.ly/37RHjYW
https://bit.ly/3bI19qR


 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

795 

n. especial, p. 8-28, 2019. Disponível em: https://core.ac.uk/download/pdf/328029312.pdf. 
Acesso em: 10 fev. 2021. 

SHIFMAN, Limor. Memes in digital culture. Cambridge: MIT Press, 2013. 

SIBÍLIA, Paula. O show do Eu: a intimidade como espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 
2016. 

TOMAZ, Renata. O que você vai ser antes de crescer: Youtubers, Infância e Celebridade. Tese 
(doutorado) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola da Comunicação, Programa de 
Pós-Graduação em Comunicação, 2017. 

https://core.ac.uk/download/pdf/328029312.pdf

	Já que é pra tombar, TOMBEI!:  cultura do cancelamento, o tribunal da internet e  representação de marcas nos memes do “close errado”  de Karol Conká no BBB 210F

