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A diversidade na representação midiática. O ser indivíduo ou ser produto? Os casos 

Pabllo Vittar e Jojo Todynho. 

Carlos Augusto Fernandes do Nascimento1 

Resumo 

Este artigo propõe uma reflexão sobre os reais ganhos de representação para segmentos étnicos 

e sociais historicamente excluídos ou marginalizados, uma vez que presentes na internet através 

de múltiplas manifestações culturais. Pelo meio do uso de dados bibliográficos como método 

exploratório, este trabalho se debruça sobre os casos de sucesso das cantoras Pabllo Vittar e 

Jojo Todynho, elevadas ao estrelato por meio da republicação e do compartilhamento de vídeos 

independentes através da plataforma Youtube, fazendo então o cruzamento com observações 

feitas por autores como Bauman (2001; 2008), Charles e Lipovetsky (2004) e Nascimento 

(2019), que discutem o momento contemporâneo e as interações sociais através da internet, 

assim como França (2012), Lopes e Facina (2012) e Moura, (2005), que procuram trazer à luz 

questionamentos quanto as representações LGBT e étnicas enquanto afrontadas com o 

mercado. A questão aqui levantada é: seria possível a estas classes se valer dos recursos 

oferecidos no ciberespaço para a visibilidade de suas questões sem cair na armadilha de se 

converterem meros produtos de consumo? Conclui por fim que, ainda que estejam inseridos 

neste contexto, portanto tratados e negociados como commodities, cabe a estes segmentos a 

procura por uma representatividade efetivamente identitária, onde seu empoderamento os 

coloque em posição de igualdade no que tange ao controle sobre o discurso, os meios e 

principalmente frente ao mercado, gestor inconteste da formação de ideias e opiniões que 

orientam a sociedade pós-moderna. 

Palavras-chave: Racismo, LGBT, Marketing, Youtube, Ciberespaço. 

 

I. Introdução 

Em um mundo globalizado, unido e também dividido pelos recursos da internet, a abertura de 

caminhos para a inserção social de pessoas oriundas de camadas e segmentos historicamente 

excluídos se apresenta como uma realidade tangível.  
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Segundo Nascimento (2019), já em 2016 mais da metade da população mundial se utilizava da 

internet através de suas diversas formas de acesso. Fato este que ajuda a entende-la como 

instrumento de democratização por meio da comunicação e do acesso à informação. 

Este fenômeno tem trazido à tona alterações comportamentais rápidas e significativas que, 

coerentemente com o observado por autores contemporâneos como Bauman (2001; 2008) e 

Charles e Lipovetsky (2004), se estabelecem pelo individualismo em concorrência com a 

necessidade de reconhecimento através dos meios coletivos. 

Esta investigação busca, através da análise dos casos das cantoras Pabllo Vittar e Jojo Todynho 

– originárias da classe pobre e representantes de movimentos como o LGBT e o feminismo 

negro – entender como suas imagens e sua arte, fortemente impulsionados pela cibercultura, se 

propagam em meio a sociedade e ao mercado. Ambos intrinsecamente ligados e orientados por 

tendências que, via de regra, não refletem ou atendem aos anseios das classes mais necessitadas 

(FRANÇA, 2012).  

A pergunta posta através desta discussão é: seria possível a estas classes se valer dos recursos 

oferecidos no ciberespaço para a visibilidade de suas questões sem cair na armadilha de se 

converterem meros produtos de consumo? 

Procura-se aqui compreender um pouco do conflito estabelecido entre a necessária 

representatividade de segmentos menos assistidos socialmente, a contribuição da internet, e as 

problemáticas emergentes destas relações.  

II. Metodologia  

A partir da pesquisa bibliográfica como método exploratório este artigo procura relacionar 

exemplos de fatos extraídos de reportagens publicadas através da internet e de canais do 

Youtube, fazendo uma ponte com artigos e autores que tratam o mundo contemporâneo, as 

interações online, e as relações de classe e de gênero na atualidade.  

A pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) por meio de referenciais teóricos 

publicados, analisando e discutindo as várias contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios 

para o conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sob que enfoque e/ou perspectivas foi tratado o 

assunto apresentado na literatura científica (BOCCATO, 2006, p.266). 

Esta pesquisa vale-se da riqueza de informações disponíveis no ciberespaço, dispostas através 

de artigos científicos usualmente localizados através do Google Scholar; da consulta de 

reportagens publicadas em sites jornalísticos reconhecidos como o Meio & Mensagem, UOL e 

Istoé, assim como de leituras de obras de autores e cientistas referenciados no campo 

epistemológico aderente a questão proposta. 

Espera-se que os eventos escolhidos como casos de estudo desta investigação, uma vez que 

analisados à luz de ideias de autores contemporâneos, contribuam para a creditação deste artigo 

como contributo a novas discussões em torno de temas correlatos ou complementares a este. 
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III. O ciberespaço: representações da diversidade ou neo submissão? 

Em sua tese de Doutorado, Santos (2009) explora as várias possibilidades do ciberespaço como 

palco de confissões e abertura para homens, cujo comportamento não heteronormativo carece 

de lugar e conforto em meio a uma sociedade marcadamente orientada pelo machismo. O autor 

ressalta a contribuição da internet neste sentido uma vez que seus usuários encontram-se 

protegidos pelo anonimato e pela distância física características deste lugar. Fato que propicia 

uma maior liberdade de expressão e uma sensação de segurança em relação a este palco de 

convencias múltiplas. Esta proteção tem se mostrado interessante a diversos segmentos sociais 

que, a partir de posturas inicialmente anônimas, ganham força e representatividade ao 

encontrarem o apoio de pares (e impares), formando a partir daí as nominadas comunidades 

virtuais (MOURA, 2005).  

As novas tecnologias digitais têm apoiado a composição de novas formas de poder individual e permitido 

a disseminação de textos que privilegiam o ponto de vista dos excluídos (MOURA, 2005, p. 11). 

Este ganho de espaço, alicerçado pelas mídias sociais, tem feito aflorar personalidades que, ao 

encontrarem conforto em suas ciber-representações, expõem posicionamentos importantes em 

favor de minorias étnicas e sociais. Pessoas de origem distintas, usualmente marginalizadas nas 

interações face à face, ganham voz através desta arena sem limites, podendo expor suas ideias 

através do diálogo, da arte, da palavra e da música, resguardadas por uma espécie de âmbar 

digital que tanto as protege quanto as expõe a percepções e enquadramentos vários. 

Para uma sociedade historicamente acostumada à manutenção de processos excludentes, lidar 

com estas novas inserções significam forçosamente admitir a existência do “outro”, até então 

indesejado, que, se valendo da onipresença característica do ciberespaço (NASCIMENTO, 

2019), tem a oportunidade de se mostrar, em suas diferenças, em lugares antes improváveis. 

Ainda que a aceitação deste “outro” esteja sujeita a questões culturais e socioeconômicas, 

percebe-se em parte o rompimento do individualismo atomizante criticado em Han (2018), 

possível neste momento da história pela popularização e pela acessibilidade disposta através de 

recursos disponíveis nos ambientes virtuais. 

A utilização destes expedientes tem se mostrado de fundamental importância para processos de 

inserção social e também como um caminho possível para a construção de uma sociedade mais 

igualitária. A visibilidade dada a temas como o feminismo, ao racismo e a homossexualidade 

atrai um público cada vez maior de pessoas que, uma vez confortáveis e seguras enquanto postas 

por detrás das telas, se identificam e passam a se sentir representadas como parte integrante de 

uma sociedade que sempre as excluiu.  

Através de dispositivos como as redes sociais, a aceitação destes temas e das pessoas que se 

associam a eles é usualmente feita por meio de curtidas (likes), pelo volume de 

compartilhamentos e pela agregação de seguidores. Sobre esta legitimação, ocorrida dentro de 

novos modelos de interação social, Santos (2014, p.2) afirma que, dar curtidas “(...) significa 

dizer à sua rede social virtual (‘amigos’) que o conteúdo é interessante e merecedor de sua 

indicação”. Em complemento e em associação às percepções de reconhecimento do indivíduo 

pós-moderno através de seu poder de compra, Nascimento (2019) observa que estas curtidas 
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também podem ser entendidas como um ato de consumo, ou seja, de comprar ou descartar 

ideias, o que dá a seus usuários a sensação de posse, de poder sobre aquela informação. 

Contudo, também conforme Nascimento (2019), na pós-modernidade esta representatividade 

está intimamente associada à condição do consumo como forma de aceitação e inserção social. 

Logo, de algum modo, tornar-se uma pessoa benquista nos meios virtuais passa por fazer-se 

entender comprador, seja de produtos, seja de ideias. Seja com dinheiro, seja com curtidas. Este 

pensamento concorda com Rocha (2008, p. 112) ao afirmar que “(...) só sabemos quem somos 

com base no que consumimos”.  

Este reconhecimento pela capacidade de consumir, citado em Charles e Lipovetsky (2004), é, 

também, segundo Lyotard (1998), oriundo dos processos originários da pós-modernidade, 

marcados pelo fim da alternativa comunista e pela valorização do modelo produtivo 

individualizado de bens e serviços. Em propósito deste e lastreada numa filosofia capitalista, 

forjou-se uma sociedade onde seus entes escalonam valores e estabelecem segregações pela 

capacidade cumulativa de bens. Comportamento este que sempre isolou minorias como pobres, 

negros, mulheres e homossexuais, criando espécies de reféns sociais: pessoas inseridas num 

processo de revolta associada a incapacidade de pertencer a este “mundo ideal”. 

A internet, por outro lado, recria algumas destas percepções ao conceder a seus usuários o 

acesso quase que irrestrito a informação, assim como a possibilidade de gerá-la. Este fato, 

observado por Lévy (1998) como componente de democratização social, leva a esta massa de 

excluídos a sensação de admissão neste universo de consumo, pois, através de seus recursos 

conseguem “comprar”, “vender” e produzir conteúdo(informação), novos bens passíveis de 

negociação no espaço virtual. 

A democratização ou pulverização do poder, dentre várias interpretações, se apresenta como um dos 

componentes de risco presentes na modernidade líquida (Bauman, 2001), haja visto que não é passível de 

identificação ou mensuração, portanto, de difícil controle (NASCIMENTO,2019). 

Também, como citado em Nascimento (2019), a impossibilidade de controle do Estado sobre a 

origem e a destinação da informação acaba por reorientar a sociedade contemporânea em 

sentidos diversos e por vezes contraditórios. Desta forma, o ciberespaço que abre lugar para a 

inserção social também é usado para a propagação de discursos discriminatórios e incentivo a 

posicionamentos criminosos a estas mesmas minorias que tentam emergir. 

Retomando a representatividade possível através da privatização e da acessibilidade da 

informação, questiona-se neste artigo, através da exposição de casos pontuais, qual o limiar 

entre a oportunidade destas minorias se mostrarem através do ciberespaço e a sua conversão 

em parte integrante do mecanismo que as oprime? 

Para a discussão destas questões, optou-se pela investigação através de dois casos recentes de 

sucesso de artistas, representantes de classes socialmente marginalizadas, que despontaram para 

o estrelato por meio dos recursos midiáticos presentes na internet. As cantoras Pabllo Vittar e 

Jojo Todynho se revelaram a público a partir da publicação de vídeos independentes na 

plataforma de compartilhamentos Youtube que, dada a sua contra-hegemonia estética, 

viralizaram nas redes sociais e, tal como ocorre com muitos outros fenômenos de visualizações 
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no ciberespaço, rapidamente foram rastreadas pelas ferramentas de big data que atuam no 

suporte aos planos de marketing de grandes corporações. 

Em campos distintos mas também intercruzados, sua expressão artística traz a público lugares, 

ritos, comportamentos e linguagens próprios ao mundo LGBT, das favelas e do empoderamento 

negro e feminino. Segmentações sociais e de gênero, definidos por um racismo cultural, 

substituto do racismo científico conforme descreve Souza (2019), mas que, no entanto 

representam contingentes significativos da população e portanto, um imenso potencial para a 

geração de negócios. Processo que não difere muito dos interesses comercias que deram lastro 

a luta abolicionista no Brasil do Século XIX. 

Desta forma, conforme observa Bauman (2008), estabelece-se um momento em que sujeito e 

mercadoria se confundem, estando este primeiro exposto, de forma consciente, a 

“comodificação” de sua existência. Relação promiscua entre sociedade e mercado que afeta a 

todos e lança dúvidas sobre a real contribuição da cibercultura para a aceitação indistinta do ser 

humano.  

IV. Pabllo Vittar. Símbolo (multi)sexual. 

Com 5, 7 milhões de seguidores no Youtube2 e 9,2 milhões no Instagram3, a maranhense 

Phabullo Rodrigues da Silva, assume para si a identidade drag queen de Pabllo Vittar. Seu 

trabalho, destaque na cena pop mundial, funde gêneros musicais brasileiros e estrangeiros, 

colocando em foco, através de seus vídeos, a provocação a aceitação de questões identitárias de 

gênero, em especial no campo da referência queer4. (CARDOSO FILHO et al., 2018). 

Sua arte, polêmica e instigante, não textualiza diretamente questões sociais, discriminatórias ou 

políticas. De forma geral e positiva trata de amor, sexo e de seu cotidiano, elementos pouco ou 

nada discutidos em público quando relacionados a população LGBT. Seu estilo, que mantém 

atrelados a música, a performance, a dança e a exposição de corpos sexualizados, atravessa e 

perturba modelos heteronormativos, se insere e se confunde dentro dos moldes estéticos 

globalizados, se instalando em lugares usualmente ocupados por cantoras como Beyoncé, 

Rihanna, Shakira e a brasileira Anitta. Este fato, além de estrategicamente colocar seu trabalho 

no cenário internacional da música pop, remete às discussões do que Lipovetsky e Serroy 

(2011) descrevem como cultura-mundo, em particular quando estes tratam de hipertecnicização 

e do hiperconsumo.  

Ao tornarem visíveis as identidades drag, Vittar e Groove disputam sentidos em torno de feminilidades e 

masculinidades, colocando em tensionamento os dispositivos de subjetivação no que se refere às condutas 

sexuais que são compreendidas como as únicas possíveis numa sociedade (CARDOSO FILHO et al., 2018, 

p.85). 

 
2 Pabllo Vittar. Youtube. Disponível em <https://www.youtube.com/channel/UCugD1HAP3INAiXo70S_sAFQ> 

. Acessado em 19 de setembro de 2019. 
3 Pabllovittar. Instagram. Disponível em <https://www.instagram.com/pabllovittar/>. Acessado em 19 de 

setembro de 2019. 
4 “(...)é uma “categoria” ampla, que abriga as diferentes identidades da comunidade LGBT. Todo mundo que não 

é hétero (lésbicas, bissexuais, gays, entre outros) ou que não é cisgênero pode se identificar como queer. É um 

termo que tem o mesmo significado do acrônimo LGBT” (Estanteante, 2018). 

https://www.youtube.com/channel/UCugD1HAP3INAiXo70S_sAFQ
https://www.instagram.com/pabllovittar/
https://www.vice.com/pt_br/article/a3kg5a/o-que-significa-a-palavra-queer-hoje
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A projeção de seu trabalho importa ao momento contemporâneo por se alojar em um ambiente 

onde as liberdades informacionais expõem de forma cada vez mais aberta, representações 

distintas da existência humana que há muito carecem de espaço e visibilidade. Gostar ou não 

de sua arte passa por questões histórico-culturais e da formação educacional de cada indivíduo. 

Contudo, é relevante entender e aceitar este processo como parte de uma reconexão de mundo, 

necessária e irreversível, que oriunda de muitos anos de luta contra discriminações diversas, 

encontra agora lugar através destes dispositivos midiáticos.  

Ao traçar uma análise entre mercado de consumo LGBT e política, França (2012, p. 227) coloca 

a importância do crescimento deste como forma de ressignificação do sujeito, e afirma que:  

(...) o mercado segmentado produz diferentes categorias em torno da homossexualidade e faz circular 

referências e imagens identitárias acerca dos possíveis estilos de vida ligados à homossexualidade, 

colaborando para construir e reforçar identidades coletivas que servem de referência para a atuação do 

movimento social e vice-versa. Temos, então, um campo comum entre movimento e mercado. 

A visibilidade e o sucesso alcançado por suas performances facilmente atraíram a atenção de 

anunciantes que procuram associar sua imagem a elementos da aceitação da diversidade étnica 

e cultural. Este é caso das marcas Avon, Trident, Adidas, Absolute, Chilli Beans e Apple Music, 

além do Ministério da Saúde do governo Michell Temer, este último para a campanha de 

conscientização do uso de preservativos5.  

Contudo, cabe relevar aqui que, no processo de conquista constante de novos segmentos de 

mercado, o marketing está sempre atento a oportunidades de inserção. Fato que nem sempre 

traz coerência entre o que se pretende vender e a ideia à qual se pretende associar. Neste caso 

específico tem-se como exemplo o rompimento da artista com a marca de sapatos Victor 

Vicenzza, após seu proprietário manifestar apoio público ao então candidato à presidência da 

República Jair Bolsonaro (PSL), conhecido por posicionamentos misóginos e contrários às 

causas LGBT6. Vê-se aqui, conforme preconiza Lipopvetsky e Serroy (2011), um exemplo do 

hipercapitalismo que sobrepuja questões humanas, pois, em um meio regido pelo capital, muitas 

vezes pouco importa onde se vincule a imagem de uma marca, desde que essa se mostre uma 

oportunidade real de lucro. 

Face a situações como esta, França (2012, p. 239) lembra que “as demandas dos consumidores 

nem sempre se igualam à atuação dos empresários, ou seja, não há qualquer conexão direta 

entre anseios do consumidor e atuação dos empresários”. 

(...) existe uma distância considerável entre o encontro de interesses entre sociedades consumidoras e 

negócios, de um lado, e a formação de uma cidadania responsável e moral, preocupada com as 

consequências de suas demandas (MILLER, 1995, p. 45 apud FRANÇA, 2012, p. 239). 

 
5 Pabllo Vittar exerce atração irresistível sobre as marcas. Meio & Mensagem. 2017. Disponível em < 

https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2017/09/08/pabllo-vittar-exerce-atracao-irresistivel-

sobre-as-marcas.html>. Acessado em 20 de setembro de 2019. 
6 Pabllo Vittar rompe com grife após dono declarar apoio a Bolsonaro. Istoé. 2018.   

Disponível em <https://istoe.com.br/pabllo-vittar-rompe-com-grife-apos-dono-declarar-apoio-a-bolsonaro/>. 

Acessado em 22 de setembro de 2019. 

https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2017/09/08/pabllo-vittar-exerce-atracao-irresistivel-sobre-as-marcas.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2017/09/08/pabllo-vittar-exerce-atracao-irresistivel-sobre-as-marcas.html
https://istoe.com.br/pabllo-vittar-rompe-com-grife-apos-dono-declarar-apoio-a-bolsonaro/
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Portanto, ainda que nomeadamente represente uma porcentagem significativa da população, 

importa observar que para o mercado, Pabllo Vittar não escapa a classificação de produto, bem, 

commodity, e como tal, passível de uso, ascensão ou descarte, conforme as oscilações próprias 

de qualquer negócio.  

V. Jojo Todynho. Mulher negra, pobre e gorda. 

Com o hit “Que tiro foi esse?” a funkeira Jojo Maronttinni despontou para o cenário musical 

brasileiro às vésperas do carnaval no ano de 2017. Mais conhecida pelo nome artístico de Jojo 

Todynho, emplacou sua música entre as mais ouvidas daquele ano, alavancada pela 

multiplicação de visualizações em seu canal de Youtube7, hoje com mais de 7 milhões de 

seguidores. 

Assim como Pabllo Vittar, a cantora se enquadra nas representações de minorias étnicas ao 

apresentar, através da internet, uma mulher da favela, negra, despachada, de 1,5 metro, que 

pesa 90 kg e exibe seios de numeração 58 (UOL, 2017). Estética completamente oposta à 

usualmente aceita como padrão de beleza e afirmação feminina. Neste ponto importa dizer que, 

conforme Souza (2019), a construção deste padrão se origina na ideia racista da superioridade 

comportamental do modelo branco conservador como definidor da verdade a ser alcançada. 

Ainda que apresente ao público a força da estranheza de sua imagem, em comum com a drag 

queen, sua música se mostra interdependente dos recursos de publicação de vídeos na internet, 

também tratando de assuntos efêmeros em muito associados ao consumo e vinculadas a 

imagens sexualizadas, fortemente influenciadas por padrões de beleza oriundos na cultura negra 

norte-americana. Neste caso, colocados através da música e do estilo funk, que sorve e adapta 

o protesto presente no hip-hop da norte-americano para a realidade das favelas cariocas (LOPES 

& FACINA, 2012).  

Lopes e Facina (2012) ressaltam também a importância e o conflito gerado por esta 

manifestação. Segundo estes, o estilo musical é discriminado frente a sociedade, tanto por 

segmentos conservadores, ao afirmarem que “o funk é música de bandido, incita à violência, 

corrompe menores, aumenta o uso de drogas” (p.195) assim como de esquerda onde, segundo 

seus posicionamentos, este é entendido como:  

(...) um ritmo alienígena, importado, a refletir a alienação e a barbárie das classes subalternas, 

particularmente na sua versão lúmpen (...) produto de uma série de faltas: falta de educação, de consciência 

política ou de classe, de gosto, de bom senso e mesmo de moral (LOPES & FACINA, p.195). 

Em alinhamento ao exposto em Nascimento (2019), também ressaltam Lopes e Facina (2012) 

que as manifestações do funk são hoje tratadas como fora o samba até a metade do século XX. 

Uma cultura imprópria, marginal e associada a violência, originária de classes inferiores e 

ignorantes. 

 
7 Jojo Maronttinni – Tópico. Youtube. Disponível em 

 <https://www.youtube.com/channel/UCN9t0yIjh0SBpWTtl4h2O6g/playlists>. Acessado em 22 de setembro de 

2019. 

https://www.youtube.com/channel/UCN9t0yIjh0SBpWTtl4h2O6g/playlists
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Neste contexto, implica fortemente para a sociedade brasileira o importuno da existência do 

estrelato desta mulher, arauto dos invisíveis. Sua figura e seu discurso ganham espaço frente a 

necessidade do rompimento de conceitos morais e estéticos que ignoram a existência de 

parcelas importantes da população. Camadas estas que por vezes precisam se manifestar através 

das construções culturais possíveis e aceitas a partir da conjuntura que lhe é própria.  

Em reforço ao colocado anteriormente como aceitação e inserção social de segmentos excluídos 

através de sua conversão em produto, também Jojo Todynho passou a garota-propaganda de 

marcas como iFood8, Havaianas9 e McDonald’s10.  

VI. Resultados  

Os exemplos das cantoras Jojo Todynho e Pabllo Vittar, fazem surgir questões sobre a 

representação de minorias sociais uma vez que colocadas a público como produtos de consumo. 

Deste fato emerge o contraditório de que estas minorias passam a pertencer a um mundo do 

qual sempre foram excluídas, a medida em que se adéquam a modelos e exigências deste. Neste 

caso em particular, quando passam a ser entendidas como possíveis geradoras de capital. 

Ganhar a luz através dos meios criados e monitorados pelas camadas dominantes da população 

pode ser uma forma inteligente de penetração em novos espaços, contudo, cabe aqui questionar, 

até que ponto esta visibilidade não se dá através de um processo de servidão estética e moral. 

Afinal, este espaço está sendo efetivamente conquistado ou apenas cedido por estas classes? E, 

no caso de uma cessão, por quanto tempo esta se faria interessante? 

Em ambos os casos, fica claro que as cantoras aparecem para a sociedade como seres exóticos, 

cultuados no lugar e no momento próprio ao reconhecimento de suas diferenças. Algo como o 

proposto em Souza (2019) que observa o racismo cultural presente no próprio esforço pelo 

reconhecimento e pela inserção destas minorias quando oriundas das classes dominantes. 

Segundo este, a assunção destas diferenças por estas classes fazem entender de que há de fato 

o entendimento de um relação hierárquica entre seus membros. 

É neste elemento que passa e importar o questionamento quanto a arte aqui exemplificada. O 

“belo” representado na música, na dança e no erotismo dos vídeos destas cantoras, ainda que 

não corresponda a padrões usualmente aceitos, existe para uma camada significativa da 

população e, por isso mesmo, merece espaço de expressão. Contudo, a apropriação destes 

discursos pela indústria do consumo em parte também os desqualifica como expressão de força 

identitária, já que os coloca na prateleira como produto comum, realimentando um mercado 

lastreado na inconsequência de suas práticas. 

 
8 Jojo Todynho estrela mais nova campanha do iFood. Geekpublicitario. 2018. Disponível em 

<https://geekpublicitario.com.br/25228/jojo-todynho-ifood/>. Acessado em 28 de setembro de 2019. 
9 Propaganda: o novo tiro de JoJo Todynho. Meio & Mensagem. 2018. Disponível em 

<https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2018/02/07/propaganda-o-novo-tiro-de-jojo-

todynho.html> .  Acessado em 28 de setembro de 2019. 
10 Jojo Todynho participa de campanha do McDonald’s.  Meio & Mensagem. 2018. Disponível em 

<https://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2018/02/21/jojo-todynho-participa-de-campanha-

do-mcdonalds.html>. Acessado em 28 de setembro de 2019. 

https://geekpublicitario.com.br/25228/jojo-todynho-ifood/
https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2018/02/07/propaganda-o-novo-tiro-de-jojo-todynho.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2018/02/07/propaganda-o-novo-tiro-de-jojo-todynho.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2018/02/21/jojo-todynho-participa-de-campanha-do-mcdonalds.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2018/02/21/jojo-todynho-participa-de-campanha-do-mcdonalds.html
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(...) o problema da sociedade de consumo e da cultura de massa não é induzir ao conformismo, porque 

mesmo o inconformismo pode ser vendido - traduzido em uma música, um estilo de roupa ou de 

alimentação (ROCHA, 2008, p. 118). 

Logo, conforme observa Rocha (2008), assim como ocorreu com movimentos de contracultura 

como o hippie, o punk e o grunge, tudo pode ser convertido através da produção em massa e 

seu marketing se sustenta justamente na busca por identidades subjetivas através do consumo. 

Reforça este ponto o que observam Bauman (2001) e Maffesoli (2011), citados em Nascimento 

(2019, p. 33) quando este afirma que: 

(...) a busca da identidade individual depende do reconhecimento coletivo, o que dá bases ao conflito gerado 

pelo crescimento do individualismo baseado em um sistema de consumo uniformizado e segmentado por 

tribos. 

A apropriação do discurso das minorias pelo mercado é uma prática repetida há muitos anos. 

Um fato novo observado a partir das relações estabelecidas através da internet é que, o uso de 

dispositivos como o Youtube ou as redes sociais, leva para seu usuário a sensação de domínio 

sobre sua produção, não tendo este a real percepção do quanto esta pode estar disposta a 

manipulação pelos gestores dos sistemas. Este fato por si só reforça a ideia de que seus usuários 

estão ali expostos, de forma voluntária e muitas vezes consciente, como produtos de consumo 

e troca em mãos de seus mandatários. 

VII. Conclusão 

Do ponto de vista observado neste artigo, a inserção social através do ciberespaço carece de 

uma maior crítica por parte dos que desta se valem como veículo. A visibilidade de camadas da 

população por meio deste canal, ainda que significativa, precisa ser revista uma vez que mantém 

o controle da geração e da distribuição a cargo das mesmas classes sociais opressoras. 

O conflito percebido é que, ainda que cientes da condição de commodities, não há para os 

segmentos sociais agora visíveis, a opção de retroceder nas conquistas feitas através dos 

dispositivos oferecidos no ciberespaço. O que os coloca inevitavelmente na posição conflituosa 

de vítimas conscientes destes meios, neles encontram recursos acessíveis a sua visibilidade mas 

também, em certo modo, necessitam se moldar a regras, estilos e de ditamos oriundos das 

classes que se perpetuam no poder. Logo, estabelece-se a necessidade do incentivo a uma visão 

crítica quanto a geração e utilização destas.  

Pabllo Vittar e Jojo Todynho aparecem, portanto como legítimas representantes deste momento 

de mundo. Ainda que se deve entender e respeitar suas origens e carências de 

representatividade, estas se encontram inseridas em um modelo de consumo se norteia pelos 

produtos que mais vendem. São concorrentes de tantos outros descartáveis que parecem estar à 

disposição de consumidores acríticos e robotizados, iludidos pela falsa percepção de que através 

do consumo estão se fazendo representar ou valorizando a representatividade de tantas 

minorias. 

Interessa aqui questionar em que momento estas camadas irão olhar para este meio e atuar na 

busca pela partilha de seu domínio. A inserção por concessão não demonstra o real valor dos 

inseridos. Logo, entende-se que a procura pela representatividade dos excluídos, seja através 
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da internet, seja em ambientes físicos, deve-se fazer de forma a aspirar o topo da pirâmide 

social, o controle dos processos, pois, a igualdade possível entre as pessoas deve forçosamente 

passar pela divisão concreta de poderes, não pela pseudo conquista destes. 

 

Referências 

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 

BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. 

Zahar, 2008. 

BAUMAN, Zygmunt. Amor líquido. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009. 

BOCCATO, Vera Regina Casari. Metodologia da pesquisa bibliográfica na área odontológica 

e o artigo científico como forma de comunicação. Rev. Odontol. Univ. Cidade São Paulo, 

São Paulo, v. 18, n. 3, p. 265-274, 2006. 

CARDOSO FILHO, Jorge et al. Pabllo Vittar, Gloria Groove e suas performances: fluxos 

audiovisuais e temporalidades na cultura pop. Revista Contracampo, v. 37, n. 3, 2018. 

CHARLES, Sébastien; LIPOVETSKY, Gilles. Os tempos hipermodernos. São Paulo: 

Barcarolla, 2004. 

FRANÇA, I. L. Sexualidade e política: uma abordagem a partir do mercado e do 

consumo. Bagoas - Estudos gays: gêneros e sexualidades, v. 6, n. 07, 26 nov. 2012. 

HAN, B. A expulsão do outro. Lisboa: Relógio D’Água Editores, 2018. 

Jojo Maronttinni – Tópico. Youtube, 2017. Disponível em 

<https://www.youtube.com/channel/UCN9t0yIjh0SBpWTtl4h2O6g/playlists>. Acessado em 

22 de setembro de 2019. 

Jojo Todynho estrela mais nova campanha do iFood. Geekpublicitario, 2018. Disponível 

em <https://geekpublicitario.com.br/25228/jojo-todynho-ifood/>. Acessado em 28 de setembro 

de 2019. 

Jojo Todynho participa de campanha do McDonald’s.  Meio & Mensagem, 2018. Disponível 

em <https://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2018/02/21/jojo-todynho-

participa-de-campanha-do-mcdonalds.html>. Acessado em 28 de setembro de 2019.  

LÉVY, Pierre. A revolução contemporânea em matéria de comunicação. Revista Famecos, v. 

5, n. 9, p. 37-49, 1998. 

LOPES, Adriana; FACINA, Adriana. Cidade do funk: expressões da diáspora negra nas favelas 

cariocas. Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, v. 6, p. 193-206, 2012. 

https://www.youtube.com/channel/UCN9t0yIjh0SBpWTtl4h2O6g/playlists
https://geekpublicitario.com.br/25228/jojo-todynho-ifood/
https://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2018/02/21/jojo-todynho-participa-de-campanha-do-mcdonalds.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2018/02/21/jojo-todynho-participa-de-campanha-do-mcdonalds.html


 
 

11 
Anais do Encontro de Marketing Crítico da Uesb 

22 e 23 de Outubro de 2019 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

Vitória da Conquista-Ba   

LYOTARD, Jean-François. A condição pós-moderna. J. Olympio, 1998. 

MAFFESOLI, Michel. Pós-modernidade. Comunicação e sociedade, v. 18, p. 21-25, 2012. 

MOURA, Maria Aparecida. INFORMAÇÃO, ALTERIDADE E INTERFACES: AS 

REPRESENTAÇÕES MULTICULTURAIS NA WEB1. In: Trabalho apresentado no 

XXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Rio de Janeiro, Brasil. 2005. 

NASCIMENTO, Carlos A. F. 2019. 134 f. O ciberespaço enquanto palco de confissões e 

contradições. 2019. Dissertação (Mestrado em Ciências da Comunicação) Universidade 

Fernando Pessoa, Porto, 2019. 

O que significa Queer? Estantenate, 2018. Disponível em < 

https://estanteante.wordpress.com/2018/07/31/o-que-significa-queer/>. Acessado em 28 de 

setembro de 2019. 

Pabllo Vittar. Youtube. Disponível em 

<https://www.youtube.com/channel/UCugD1HAP3INAiXo70S_sAFQ>. Acessado em 19 de 

setembro de 2019. 

Pabllo Vittar exerce atração irresistível sobre as marcas. Meio & Mensagem, 2017. Disponível 

em <https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2017/09/08/pabllo-vittar-exerce-

atracao-irresistivel-sobre-as-marcas.html>. Acessado em 20 de setembro de 2019. 

Pabllo Vittar rompe com grife após dono declarar apoio a Bolsonaro. Istoé, 2018. Disponível em 

<https://istoe.com.br/pabllo-vittar-rompe-com-grife-apos-dono-declarar-apoio-a-bolsonaro/>. 

Acessado em 22 de setembro de 2019. 

Pabllovittar. Instagram. Disponível em <https://www.instagram.com/pabllovittar/>. Acessado 

em 19 de setembro de 2019. 

Propaganda: o novo tiro de JoJo Todynho. Meio & Mensagem, 2018. Disponível em 

<https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2018/02/07/propaganda-o-novo-

tiro-de-jojo-todynho.html>.  Acessado em 28 de setembro de 2019. 

Quem é Jojo Todynho, a funkeira 'plus size' que roubou a cena de Anitta?. UOL, 2017. 

Disponível em < https://f5.folha.uol.com.br/musica/2017/09/quem-e-jojo-toddynho-a-

funkeira-plus-size-que-roubou-a-cena-de-anitta.shtml>. Acessado em 19 de setembro de 2019 

ROCHA, Silvia Pimenta Veloso. O homem sem qualidades: modernidade, consumo e 

identidade cultural. Comunicação Mídia e Consumo, v. 2, n. 3, p. 111-122, 2008. 

SANTOS, Luís Filipe Oliveira. Tornar-se homem: dramaturgias em torno das 

apresentações de si, das emoções e dos afectos em palcos offline e online. Tese de 

Doutorado. Minho, Instituto de Educação e Psicologia, Universidade do Minho, Minho, 2009. 

https://estanteante.wordpress.com/2018/07/31/o-que-significa-queer/
https://www.youtube.com/channel/UCugD1HAP3INAiXo70S_sAFQ
https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2017/09/08/pabllo-vittar-exerce-atracao-irresistivel-sobre-as-marcas.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2017/09/08/pabllo-vittar-exerce-atracao-irresistivel-sobre-as-marcas.html
https://istoe.com.br/pabllo-vittar-rompe-com-grife-apos-dono-declarar-apoio-a-bolsonaro/
https://www.instagram.com/pabllovittar/
https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2018/02/07/propaganda-o-novo-tiro-de-jojo-todynho.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2018/02/07/propaganda-o-novo-tiro-de-jojo-todynho.html
https://f5.folha.uol.com.br/musica/2017/09/quem-e-jojo-toddynho-a-funkeira-plus-size-que-roubou-a-cena-de-anitta.shtml
https://f5.folha.uol.com.br/musica/2017/09/quem-e-jojo-toddynho-a-funkeira-plus-size-que-roubou-a-cena-de-anitta.shtml


 
 

12 
Anais do Encontro de Marketing Crítico da Uesb 

22 e 23 de Outubro de 2019 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

Vitória da Conquista-Ba   

SANTOS, Maria Stella Galvão. Sou curtido, logo existo: Vivendo sob a pressão do ‘curtir’. 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação XVI 

Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste, João Pessoa, 2014. Disponível 

em < http://www.portalintercom.org.br/anais/nordeste2014/resumos/R42-0465-1.pdf>. 

Acessado em 20/09/2019. 

SERROY, Jean; LIPOVETSKY, Gilles. A Cultura-mundo. Resposta a uma sociedade 

desorientada. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 

SOUZA, Jessé. A elite do atraso. Rio de Janeiro: Estação Brasil, 2019. 

 

 

http://www.portalintercom.org.br/anais/nordeste2014/resumos/R42-0465-1.pdf

