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RESUMO: O presente artigo concentra-se nas formas de expressão cultural contemporâneas, 
mais precisamente, os reality shows. A partir do referencial teórico dos autores Raymond 
Willians, Douglas Kellner e Guy Debord, com as discussões sobre exposição midiática e a 
cultura do espetáculo, pretende-se discutir a presença da cantora de funk Pocah no Big 
Brother Brasil, analisando se a participação da artista influencia em seus projetos artísticos, a 
partir do acesso em plataformas de streaming e redes sociais, usando a pesquisa documental e 
a Netnografia.  
Palavras-Chave: Pocah; Big Brother Brasil; estudos culturais; Spotify; visibilidade. 

 

INTRODUÇÃO 

Os reality shows já fazem parte da cultura de entretenimento do brasileiro e de muitos outros 

países. Esse gênero televisivo teve início nos Estados Unidos em 1973 com a exibição de "An 

American Family" (Uma família americana). Doze capítulos exibiam a rotina de um casal 

californiano e seus cinco filhos.  

No Brasil, o gênero teve sua estreia em 2003 com  "No limite". Ao longo dos anos outras 

produções ganharam destaque, entre elas o "Big Brother Brasil", que é um reality de escala 

global, criado pela Endemol. Em uma casa, 20 participantes disputam por três meses o prêmio 

de 1 milhão e meio de reais. Suas ações são vigiadas 24 horas por dia e o convívio entre 

estranhos gera afetos, identificação, torcida, disputas e brigas. Cada semana um participante é 

eliminado e no fim, um é escolhido pelo público para ganhar o prêmio. 

A necessidade da hiperexposição praticamente imposta pela sociedade contemporânea onde 

os gadgets e todo tipo de rede social exige que cada pessoa se transforme em um personagem 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT Mídia, representação e discursos narrativos no VIII Seminário Internacional 
de Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Mestranda do PPGMC/UFF. E-mail: beatrizmerched@id.uff.br 
3 Mestranda do PPGMC/UFF. E-mail: maira_xavier@id.uff.br  
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a ser acompanhado e seguido encontra-se muito bem relacionado ao que o filósofo Gilles 

Lipovetsky e o professor Jean Serroy, destacam em A Estetização do Mundo, onde vivemos 

na era no hiperespetáculo e “o reality show cria uma forma híbrida, em que a ficção remodela 

a realidade e em que a realidade se encontra espetacularizada numa ficção que adquire a 

aparência da realidade”. (LIPOVETSY; SERROY, 2015). 

Em 2020, o reality fez ainda mais sucesso devido a pandemia do COVID-19, já que devido ao 

lockdown, o programa passou a ser uma forma de entreter e aliviar o período da pandemia, 

sendo assim a edição de 2021 do BBB (como costuma ser chamado o reality) também gerou 

muitas expectativas por parte da audiência. Repetindo o formato da edição do ano passado, os 

escolhidos foram separados em dois grupos, "camarote" e "pipoca". O primeiro é composto 

pelos participantes que se inscreveram e o segundo são celebridades de diversos segmentos, 

atrizes, cantores e influenciadores digitais. Dentre os participantes do "camarote", a cantora 

Pocah foi uma das escolhidas para participar do Big Brother Brasil. 

Um dos objetivos de quem se inscreve para participar de um reality show é virar uma 

celebridade ou aumentar sua popularidade após a participação no programa. A exposição no 

programa pode trazer muita visibilidade aos participantes, e assim gerar fonte de renda com 

futuros contratos de publicidade. 

Os candidatos aos reality shows têm cada vez menos atitudes “naturais”: 
apesar de orientados para fazer audiência, mesmo assim são atores animados 
por estratégias para vencer os adversários, ganhar dinheiro, tornar-se uma 
“celebridade”. O que põe um pouco em questão a problemática clássica 
desenvolvida pela Escola de Frankfurt, segundo a qual a onipotência 
midiática faz dos indivíduos seres passivos, despossuídos e manipulados. 
(LIPOVETSY e SERROY, 2015, p. 266). 

Pocah já é uma celebridade, porém sua exposição é mais concentrada na região sudeste, 

principalmente no Rio de janeiro, reduto do funk. Por tanto, participar do Big Brother Brasil é 

uma oportunidade para aumentar a visibilidade, como os pedidos de reservas de datas para 

shows e músicas tocadas em rádios, já que o programa atinge grande audiência em todo 

território nacional, e assim conseguir um melhor desempenho nas plataformas de streaming, 

como o Spotify. 

A partir da entrada da cantora na casa mais vigiada do Brasil, pretende-se analisar como a sua 

participação impacta na sua imagem construída antes da entrada no reality show e como isso 

reflete na perda de negócios através da análise do seu perfil na plataforma Spotify. O objetivo 
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desta análise é relacionar a exposição de Pocah ao número de plays das suas músicas na 

plataforma de música mais popular. Acredita-se que com a participação da Pocah no reality 

show, o seu desempenho no Spotify diminui, acarretando perda de dinheiro, já que as 

visualização das músicas dos artistas nas plataformas de streaming  tem sido uma das poucas 

rendas do setor artístico em virtude do cancelamento de shows devido à pandemia do 

COVID-19. 

A discussão faz-se relevante trazendo as observações do pesquisador, crítico e escritor galês 

Raymond Williams sobre os desafios da televisão como um reforço para se pensar um 

determinado sistema cultural. Segundo Williams, “desde que a televisão se tornou uma forma 

social popular, seus efeitos são amplamente discutidos”.  

O aspecto mais significativo desse debate tem sido o isolamento do meio de 
comunicação. Especialmente em sociedades industriais avançadas, a 
visibilidade social generalizada da televisão e sua quase universalidade têm 
atraído identificações simplórias de causa e efeito acerca da participação dela 
em transformações sociais e culturais. (WILLIAMS, 2016, p. 129). 

A partir do momento em que a participação de um programa de televisão tem como objetivo 

aumentar a visibilidade da sua persona e de seu trabalho como artista, entendemos que o 

reality show é uma maneira de alimentar a indústria cultural, já que a partir da experiência do 

artista no BBB, a audiência passa a conhecer uma outra vertente e isso pode colaborar na 

divulgação do seu trabalho, aumentando o número de visualizações em vídeo clipes  e 

músicas,  por isso os artistas passaram a considerar os reality shows, em especial o Big 

Brother Brasil, como uma grande oportunidade na carreira. Por tanto, entender como a 

participação de um artista pode impactar no seu trabalho fora do reality show se faz 

necessário, principalmente pelo momento em que vivemos pela pandemia do COVID-19, em 

que os eventos foram cancelados e a principal fonte de renda de um artista passa a ser as 

plataformas de streaming, como o Spotify. 

A tese do professor e especialista em estudo da cultura de massa, Douglas Kellner, é a de que 

é na mídia que se encontra hoje a forma dominante de cultura, estudo que  dialoga com a 

sociedade do espetáculo estudada por Debord. 

A cultura veiculada pela mídia transformou-se numa força dominante 
de   socialização. Suas imagens e celebridades substituem família, a escola e 
a Igreja como árbitros …, produzindo novos modelos de identificação e 
imagens vibrantes de estilo, modo e comportamento”. (KELLNER, 2001, p. 
27). 
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Escritor e filósofo francês, Guy Debord,  criador do conceito “sociedade do espetáculo” 

definiu o espetáculo como o conjunto das relações sociais mediadas pelas imagens. “O 

espetáculo é ao mesmo tempo parte da sociedade, a própria sociedade e seu instrumento de 

unificação.” (DEBORD, , p). Pode-se ressaltar aqui a relação estreita que existe entre o que é 

visto pelo público nos reality shows, a influência comportamental desenvolvida e, no caso, da 

cantora Pocah, a valorização ou desprezo de atitudes. Tais consequências acarretaram para a 

artista uma queda considerável em sua popularidade e que pode ser mensurada através da 

diminuição vertiginosa de plays em seus hits. 

 

METODOLOGIA 

Com o objetivo de descobrir as percepções sobre a participação da cantora Pocah no Big 

Brother Brasil, a Teoria Fundamentada – Grounded Thoery (GLASER; STRAUSS, 1967; 

GOULDING, 1999) foi escolhida para a análise dos dados, visto sua abordagem indutiva 

consiste em  promover orientações oriundas dos dados pesquisados. Com esta teoria é 

possível descobrir, analisar e verificar o fenômeno através da coleta e análise sistemática dos 

dados. (ALMEIDA; CASSIANI, 1999). 

O intuito é que o próprio objeto analisado desperte construções e possíveis explicações a 

partir das reflexões e estudos feitos anteriormente pelo pesquisador. (ALMEIDA; CASSIANI, 

1999). 

O processo de coleta de dados para gerar a teoria onde o analista coleta, 
codifica e analisa seus dados e decide quais dados coletar a seguir e onde 
encontrá-los, a fim de desenvolver a teoria que está emergindo. (GLASER e 
STRAUSS, 1967, p. 36). 

A partir de uma análise documental de matérias de sites e redes sociais a partir da data do 

início do programa (25 de janeiro), serão observados postagens que relacionam a performance 

da cantora Pocah no Big Brother Brasil à sua carreira. Além disso,  utilizaremos a netnografia 

para obter dados do desempenho da Pocah na plataforma Spotfy, assim como as métricas 

obtidas pela análise de dados do site "chartmetric" no período de 2 a 16 de fevereiro de 2021 

contribuirão para ver o desempenho das músicas (“Bandida”, seu mais recente lançamento, 

“Jogar Pra Tropa” e “Não sou obrigada” que ocupam o Top 3 de músicas mais tocadas da 

artista no Spotify).  
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RESULTADOS 

A partir da análise dos dados fornecidos pelo site chartmetrics e da análise documental, em 

que 20 matérias foram analisadas além de perfis na rede social Instagram, foi notado que a 

cantora Pocah vem sofrendo consequências no seu trabalho. Segundo a matéria do site G1, 

desde o anúncio dos participantes do reality show Pocah foi a única que não teve aumentos 

expressivos nas plataformas de streamings.   

A partir do dia 25 de janeiro, data da estreia do BBB, passamos a monitorar o desempenho da 

cantora na plataforma Spotify através do site cratmetric. Diferente mente de outros cantores, 

Pocah não tem crescido no número de ouvintes  mensais. Conforme gráfico da plataforma 

chartmetric, a mudança diária em média de ouvintes mensais da artista registrou uma queda 

de 21,34%, representando menos 23 mil ouvintes. 

Na noite do dia 15 de fevereiro, após o jogo da discórdia, Pocah e Gilberto protagonizaram 

uma discussão acalorada que trouxe consequências para a funkeira. Em seu perfil do 

Instagram, Pocah perdeu 100 mil seguidores.4 

Também podemos perceber que o índice de popularidade da funkeira se manteve constante, 

diferente de outros artistas que tiveram um grande número de acessos nas plataformas de 

streamings após o início do reality show. No dia 15 de fevereiro, último dia da análise, a 

cantora tem uma queda. 

As expectativas em torno da cantora eram grandes, já que tem inúmeros fãs em seus canais de 

redes sociais, além  de aparentar ser uma pessoa alegre, que gosta de dançar, e demonstra 

muita energia no placo, as apostas sobre sua performance na casa eram altas, contudo, seu 

comportamento nas semanas analisadas frustrou o publico, pois cantora passava a maior parte 

do tempo e isso refletiu na sua carreira. Inúmeras matérias de sites e perfis nas redes sociais 

começaram a fazer piada sobre a sonolência da funkeira e a rotular como “planta”, apelido 

para quem não desempenha papel importante no jogo. A matéria do dia 10 de fevereiro do site 

“GZHtv”5 demonstra como a participação no Big Brother Brasil pode afetar a carreira dos 

integrantes do grupo camarote e cita que a funkeira corria o risco de ser cancelada pela 

audiência do reality diante de suas atitudes. 
                                                 
4 Dados disponíveis em: https://caras.uol.com.br/big-brother/apos-conflito-com-gilberto-pocah-perde-cem-mil-
seguidores-nas-redes-sociais.phtml 
5 Dados Disponíveis em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/tv/noticia/2021/02/bbb-21-como-a-
participacao-no-reality-afeta-a-carreira-dos-integrantes-do-grupo-camarote-ckkzywoe30059019w0w5auvs5.html 
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Figura 1: Número de ouvintes mensais da cantora Pocah no Spotfy 

 

Fonte: Site chartmetric. 

 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

802 

Figura 2: Índice de popularidade de Pocah no Spotify 

 

Fonte: Site chartmetric. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos dados obtidos no site chartmetric e das matérias pesquisadas, podemos perceber 

que  a trajetória de Pocah no Big Brother Brasil, no período analisado, foi prejudicada pelo 

comportamento da cantora dentro da casa. Um dos motivos que fazem artistas a entrarem no 

programa de reality show é o de fazer com que suas carreiras alcancem patamares maiores, já 

que a exposição do BBB é muito grande, contudo no caso da funkeira seu desempenho nas 

plataformas de streaming e em especial o Spotify, objeto de nossa análise, não foi como 

esperado.  

Todos os artistas tiveram crescimentos com o anúncio da participação no programa e todos 

ganharam exibições de suas músicas na primeira festa, uma estratégia que deveria impulsionar 

os acessos e manter essa constante, mas como visto nos resultados, seu desempenho no 

Spotify teve queda, o que é surpreendente já que a cantora tinha acabado de lançar a música 
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"Bandida" com Pablo Vittar, cantora que movimenta inúmeros fãs. Acreditava-se que com a 

entrada de Pocah, o sucesso ia explodir, mas não foi o que aconteceu. A falta de “atuação” a 

as falas incoerentes no jogo deram trabalho para os administradores de suas redes sociais que 

tiveram que amargar poucos views, perda de seguidores e de ações de marketing. Além disso, 

ocorreram as manifestações da cantora Lia Clark, no Twitter, praticamente implorando para 

“descancelarem” a funkeira justamente por ter acabado de gravar um clipe. “Foi caro”, 

declarou Lia em uma postagem que logo depois foi deletada. 

Diante disso entendemos que entrar para um programa de grande visibilidade quando se tem 

uma carreira nem sempre trás bons resultados. Inúmeras estratégias de marketings são 

pensadas para que a participação do brothers sempre seja  a melhor possível e que traga 

muitos frutos profissionais, mas há sempre um risco. Karol Conká, cantora e apresentadora, 

também foi umas das participantes dessa edição que sofreu com sua participação no reality. 

Estima-se que Karol tenha um prejuízo de 5 milhões6 devido as polêmicas em que se 

envolveu. Assim é importante entender como a lógica do mercado se comporta, 

compreendendo que a sociedade do espetáculo se baseia em imagens, e  a imagem que melhor 

se encaixa é a comprada e replicada.  
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