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Resumo 

 

Partindo da perspectiva de reconhecimento do ciberespaço como um ambiente que 

potencializa as possibilidades, principalmente de comunicação e informação, este 

trabalho tem por objetivo trazer uma discussão quanto à representatividade da 

comunidade LGBT no cenário social atual, resultante de plataformas colaborativas e com 

propostas inovadoras de navegação, dando protagonismo ao desempenho do cantor 

Pabllo Vittar em duas plataformas específicas: o Spotify e o Youtube. 
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1. Introdução 

Quando se fala em adventos tecnológicos e plataformas que nasceram com a 

ampliação do ciberespaço, democracia é uma palavra que costuma ser repetida muitas 

vezes. Na mídia, no espaço acadêmico e nos ambientes de encontro presenciais dos atores 

sociais, a ideia de convivência em um contexto mais amplo e interativo comunicacional 

é bem presente: assuntos e discussões que uma década atrás eram difíceis de engajar um 

grande número de pessoas hoje se constroem facilmente com a comodidade e dinamismo 

do ambiente digital. Não apenas questões de forte teor social como racismo, homofobia 

e política têm espaços mais ricos e acessíveis de discussão online, como qualquer outra 

questão que possa ser levantada tem maiores possibilidades de rápida viralização na 

internet.  

 Partindo sempre da perspectiva de reconhecimento do ciberespaço como um 

ambiente que potencializa as possibilidades, principalmente de comunicação e 

informação, este trabalho tem por objetivo trazer uma discussão quanto à 
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representatividade da comunidade LGBT no cenário social atual, resultante de 

plataformas colaborativas e com propostas inovadoras de navegação, dando 

protagonismo à duas plataformas em específico: a de streaming de músicas, Spotify, e o 

site de rede social destina à reprodução de vídeos, Youtube. Na primeira, a música é o 

estímulo principal de adesão, enquanto na outra, apesar da multiplicidade de gêneros dos 

vídeos, os estilos musicais também se fazem presentes de forma colaborativa e 

disponibilizados também pelos próprios artistas e suas gravadoras. 

Buscando exemplificações para melhor reconhecimento das características do 

movimento LGBT, analisaremos aqui a ascensão do cantor Pabllo Vittar, gay assumido e 

que artisticamente assume a persona de uma drag queen. O cantor iniciou sua carreira 

valendo-se apenas do universo digital, disponibilizando suas músicas e videoclipes em 

ambiente digital, sem apoio de grandes mídias e outros canais de divulgação.  

 

2. O princípio das produções musicais 

Surgindo como resposta à sede de entretenimento social, as músicas se infiltraram 

ao coração dos cidadãos de diferentes modos através da história: o sucesso ou não dos 

produtos musicais costuma acontecer de acordo com a atmosfera que envolve o público-

alvo em sua época de lançamento. Nesse aspecto, é possível identificar uma tríade que 

auxilia no alcance de êxitos e fracassos: política, economia e tecnologia. Conquistas e 

derrotas políticas são capazes de abalar profundamente o cotidiano de uma nação. Em 

2011, por exemplo, a canção “Party In The USA”, da cantora norte-americana Miley 

Cyrus, voltou ao topo das paradas americanas devido a morte do líder da Al Qaeda, 

Osama bin Laden, pelo exército norte-americano. Por estimular a comemoração nacional 

e exaltar as características positivas dos Estados Unidos, a canção que havia sido lançada 

dois anos antes do acontecimento tornou-se uma espécie de ícone desse momento que 

mudou o rumo político da história do país, principalmente no que compete às relações 

internacionais e a segurança dos cidadãos norte-americanos em território nacional e 

estrangeiro. 

 Economicamente falando, o poder aquisitivo de uma população pode aumentar ou 

reduzir o poder aquisitivo de um fã: quando a economia está favorável, os consumidores 

sentem-se mais confortáveis para comprar uma maior quantidade de álbuns e singles 

distintos, assim como também dispõem de mais tempo e dinheiro para ir a concertos, 

festivais e programas de tv onde os cantores, grupos e duplas se apresentam. Assim, toda 
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construção de relacionamento e tentativa de aproximação, depende, em boa parte, de 

dinheiro. Para completar a tríade temos a tecnologia: nesta análise, o papel da tecnologia 

pode ser observado em diferentes diretrizes: veiculação e produção. 

A diretriz da veiculação diz respeito aos meios pelos quais o produto é consumido, 

no caso, assistido (vídeos) ou ouvido (música em MP3, WMV, etc): televisão, MP3 

player, rádios, smartphones e uma série de outras obsoletas e contemporâneas 

ferramentas já foram, são e continuarão sendo utilizadas, funcionando como um canal de 

divulgação e reconhecimento da existência de um produto. Na diretriz da produção, o 

aspecto tecnológico cabe não só a instrumentos e recursos de gravação, produção e 

distribuição, mas também à pesquisas e observações, que comumente antecedem 

lançamentos de grandes projetos: hoje, por exemplo, o site Youtube auxilia a conferir os 

estilos musicais e visuais mais atrativos para o mercado a partir das visualizações e 

reações “gostei” e “não gostei” dos vídeos. 

 

3. As formas tradicionais de divulgação de produtos musicais 

Considerando que se deseja aqui conseguir realizar um contraste entre as formas 

de consumo musicais hoje e as de antes da ampliação do ciberespaço, voltaremos aqui, 

ao final da década de 90 e início dos anos 2000, para observar, em quais aspectos, o 

mercado fonográfico era menos democrático do que hoje. 

 A Hot 100 é uma das diversas paradas da Billboard norte-americana. Nela, as 

colocações definidas a partir de um conjunto de dados que tem se modificado através dos 

anos: no caso da Hot 100, destinada à singles, a reprodução nas rádios, a compra nas 

plataformas digitais e mais recentemente, streaming e visualizações fazem parte do 

conjunto de dados analisados. A veracidade da parada é indiscutível na cultura pop. 

Entretanto, é possível reconhecer certo domínio das gravadoras alguns anos atrás. 

Das 140 músicas que ocuparam o 1º lugar no Hot 100 da Billboard na década de 

90, Mariah Carey ficou no topo por 60 semanas com 13 músicas diferentes, todas elas 

com a gravadora Columbia, que num total, colocou 30 músicas de seus artistas no topo. 

A gravadora Arista foi responsável por 21 das músicas em 1º lugar na parada, com artistas 

como Ricky Martin e TLC: o trio feminino conseguiu ficar 18 semanas no topo da parada 

com 4 músicas diferentes. A Warner Bros era a gravadora de Madonna e Cher, dois 

grandes ícones dos anos 90. Com a gravadora Motown, O trio Boyz II Men ficou 50 

semanas no topo das paradas e com apenas 5 músicas - 3 delas foram as mais bem-
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sucedidas da década, sendo uma delas colaboração com a também recordista Mariah 

Carey. 

Através de grandes investimentos, as gravadoras tinham recursos e profissionais 

capacitados para auxiliar os indivíduos a se tornarem possíveis pospstars. No mesmo 

aspecto centralizado, os veículos de promoção também eram almejados pelos artistas: a 

promoção nas grandes emissoras de televisão e a execução dos singles multiplicavam as 

chances dos artistas, considerando que na época os canais de televisão aberta e os 

programas de rádios eram muito mais influentes que nos dias de hoje. Podemos assumir, 

assim, que havia uma espécie de centralização do que seria comercializado na década de 

90, uma época onde as ferramentas e meios de comunicação alternativos ainda não 

existiam, ou eram incipientes, e o consumidor se encontrava habituado há uma cultura 

pouco propícia para a busca. 

A televisão e o rádio eram as mais influentes ferramentas de divulgação dos 

produtos musicais na década de 90: a tecnologia da comunicação ainda não havia passado 

por seu momento mais marcante - a popularização e o barateamento da internet. Ainda 

nos Estados Unidos, grande difusor de inovações informáticas, o cenário identificado é 

de uma tecnologia que estava começando a chegar ao público e que percorreria um longo 

caminho até a popularização que conhecemos hoje. Diante dessa centralização, poucos 

eram os fenômenos que surgiam de forma alternativa, tendo algumas variações que se 

davam de acordo com diversos aspectos culturais e legais de cada país. 

 

4. A web 2.0 

De sua invenção até as características atuais altamente interativas, a internet 

passou por grandes mudanças, em diferentes velocidades e perspectivas: quando falamos 

em internet, característica diversas como acesso (fornecido por uma companhia 

telefônica), o desenvolvimento de dispositivos de comunicação (computadores pessoais, 

smartphones, etc) e as características de navegação (sites, layouts e funcionalidade) 

acabam se convergindo. E isso é inevitável. Para O’Reilly (2005) e Primo (2007), o 

grande pico dessas transformações, que abriu portas a todo um universo de possibilidades, 

foi a chamada web 2.0.  

 Como podemos observar em seu nome, a categorização “2.0” presume que a 

tecnologia em questão se trata de uma evolução em relação a um cenário anterior. E foi: 

A Web 2.0 é a segunda geração de serviços online e caracteriza-se por 

potencializar as formas de publicação, compartilhamento e organização 
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de informações, além de ampliar os espaços para a interação entre os 

participantes do processo. A web 2.0 refere-se [...] também a um 

determinado período tecnológico, a um conjunto de novas estratégias 

mercadológicas e a processos de comunicação mediados pelo 

computador. (PRIMO, 2007, p.01). 

 

 A primeira versão da web caracterizava-se para Primo (2007) basicamente pela 

lentidão dos processos na internet e a dificuldade de acesso e compartilhamento de 

informações com outros usuários, que se tornou obsoleta após o desenvolvimento de 

interfaces, layouts e sites, até então, mais dinâmicos: era o princípio de uma sociedade 

que se conectaria cada vez mais através da internet.  

O interessante a ser observado é o reconhecimento da web 2.0 não como um conjunto de 

novas técnicas, mas como um movimento, sem lugar definido, estático ou exclusivos nomes 

responsáveis. Movimento, ainda, pois modificou em grande escala a forma da sociedade se 

comunicar, naquele momento e para as futuras gerações. Para Primo (2007, p. 03), “A Web 2.0 

tem repercussões sociais importantes, que potencializam processos de trabalho coletivo, de troca 

afetiva, de produção e circulação de informações, de construção social de conhecimento apoiada 

pela informática”. No período referente à web 2.0, as pessoas comuns eram não apenas como os 

destinatários dessas novas técnicas, mas também como emissores que se envolvem com o 

processo de criação e que também inesperadamente criam novas tendências comunicacionais. 

Para Primo: 

[...] o modelo informacional de um grande centro distribuidor de 

mensagens passa a competir com a lógica sistêmica da conexão de 

micro redes. Em outras palavras, enquanto modelo massivo foca-se no 

centro, a Web 2.0 fortalece as bordas das redes. (PRIMO, (2007, p. 03) 

 

Assim como coloca O’Reilly (2005), a web 2.0 não se refere basicamente há 

predominância de maior conforto e facilidade para acesso, mas sim algo muito mais 

amplo, chamado de arquitetura da participação. Nela, a interação é motivada por novos 

layouts, páginas e designs que convidam os atores a participarem e compartilharem coisas 

uns com os outros. Segundo O’Reilly (2005) citado por Primo:  

[...] o sistema informático incorpora recursos de interconexão e 

compartilhamento. Por exemplo, nas redes peer-to-peer (P2P), voltadas 

para troca de arquivos digitais, cada computador conectado à rede torna-

se 'cliente' que pode fazer download de arquivos na rede ou um 'servidor', 

que oferta seus próprios arquivos para que outros possam baixá-lo. 

(PRIMO, 2007, p. 02) 

 

Para os autores, a democracia e a não existência de um pólo emissor muito bem 

definido são itens essenciais para a sustentação de uma rede participativa. O download e 

a gestão em comum de arquivos on-line são exemplos abordados pelos autores: “a 
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chamada 'arquitetura de participação' de muitos serviços online pretende oferecer não 

apenas um ambiente de fácil publicação e espaços para debate, mas também recursos para 

a gestão coletiva do trabalho comum" (Primo, 2007, p.04).  

 

5. As redes sociais 

Para Gabriel (2010, p. 193) as redes sociais surgiram antes mesmo de qualquer 

sinal de existência da internet: qualquer ato que estabeleça comunicação entre no mínimo 

dois indivíduos constitui uma rede social. A autora aponta que o reconhecimento popular 

das redes sociais como aplicativos e sites de entretenimento é equivocado, e que uma 

melhor observação dos fatores humanos e tecnológicos dos fenômenos é sempre 

necessária: “... redes sociais são estruturas sociais que existem desde a antiguidade... redes 

sociais têm a ver com pessoas, relacionamento entre pessoas, e não com tecnologias e 

computadores” (GABRIEL, 2010, p.194).   

Tendo como referência a Teoria das Redes Sociais, Gabriel (2012, p. 198) 

menciona que as redes sociais são formadas por atores (nós) e laços (ties). Ou seja: 

havendo interesses em comum, as redes sociais podem ter surgido desde os primórdios 

da antiguidade. Então, como podem ser chamadas as ferramentas atuais do ciberespaço 

que são tão populares nos dias de hoje e conectam milhares de pessoas ao redor do 

mundo? Depende da plataforma. O Facebook e o Youtube são sites, o Instagram é um 

aplicativo móvel que ganhou versão para desktop e o Spotify é um aplicativo (programa) 

que necessita ser instalado num computador pessoal e que também ganhou sua versão em 

aplicativo para dispositivos móveis. Ou seja, apesar de muitos aspectos em comum, as 

formas de acesso e o intuito de cada um dos populares mecanismos atuais são particulares. 

O que acontece, então, é uma nova configuração das redes sociais comuns, que 

surgiu e continua em transformação desde a invenção dos primeiros mecanismos aos 

quais os cidadãos tiveram acesso. Para Gabriel (2012), “A plataforma participativa da 

web 2.0, possibilitada pela difusão da banda larga em grande escala e do barateamento do 

hardware de acesso (notebooks e computadores), forneceu o ambiente propício ao 

florescimento das redes sociais on-line” (p.193). 

 A representação online das redes sociais proporciona aos atores uma configuração 

diferente na construção de laços: além de comodidade e instantaneidade, as redes sociais 

podem envolver uma quantidade de atores infinitamente maior do que nas que ocorriam 

exclusivamente em ambiente offline. A possibilidade de construção de diálogos 
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assíncronos é um dos pontos mais interessantes do ciberespaço. Plataformas como e-mail, 

aplicativos de mensagens e os próprios comentários em sites como Facebook e Youtube 

permitem que as pessoas estabeleçam conexões a partir de um conjunto menor de 

requisitos: os interagentes não precisam estar se vendo, nem estar online ao mesmo tempo 

e podem realizá-las com diferentes atores ao mesmo tempo. 

Para ilustrar tamanha transformação em relação aos diálogos estabelecidos 

anteriormente apenas em ambiente offline, anteriores ao advento da internet, podemos 

trazer aqui a definição de Marcuschi (2006) da conversação como “uma interação verbal 

centrada, que se desenvolve durante o tempo em que dois ou mais interlocutores volta sua 

atenção visual e cognitiva para uma tarefa comum” (p. 15). Recuero (2014, p. 115) 

reconhece que a principal nova característica entre as conversações realizadas offline e 

online é a questão do tempo e a limitação de quantidade de atores participantes.  

Sites de redes sociais também é um conceito que agrega à percepção das formas 

de conexão entre os atores das redes sociais online. Segundo Recuero (2009, p. 104), os 

sites de redes sociais têm por característica em comum a publicização das redes sociais 

existentes. Nelas são percebidas características como a publicação de diálogos e a 

importância dada à dados como amigos, seguidores e fãs. 

Recuero (2009) ainda aponta que “A grande diferença entre sites de redes sociais 

e outras formas de comunicação mediada pelo computador é o modo como permitem a 

visibilidade e a articulação das redes sociais, a manutenção dos laços estabelecidos no 

off-line” (p. 102). A popularidade dos sites de redes sociais como Orkut, Facebook e 

Twitter podem comprometer a compreensão da estruturação das redes sociais digitais: 

apesar de seu grande fluxo de conteúdo e dos milhões de usuários os acessam diariamente, 

existem outras plataformas tão interessantes e influentes quanto eles. São os exemplos 

dos aplicativos e dos programas para computadores pessoais. O Instagram, por exemplo, 

foi disponibilizado ao público pela primeira vez em 2010, apenas para usuário de Iphones. 

De acordo com o site Terra, o aplicativo atingiu 1 milhão de usuários apenas dois meses 

após o seu lançamento. O aplicativo se popularizou ainda mais em 2012 com o 

lançamento de sua versão para Android e conta hoje com 700 milhões de usuários ativos 

de acordo com o site O Globo.  

Mesmo já contando com uma versão oficial para computadores pessoais e 

centenas de ferramentas que auxiliam na publicação por desktop (muito usadas por 

empresas de marketing digital), o conceito principal do Instagram continua o mesmo: os 
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uploads só podem ser realizados por um dispositivo móvel, assim como o uso de todos 

seus benefícios como filtros, cortes e figurinhas. 

Já o Spotify, um outro grande fenômeno do ciberespaço, é mais um produto da 

era dos streamings. No segmento de entretenimento, as plataformas para músicas, filmes 

e seriados em tempo real têm ganhado grande popularidade: além da vantagem de poder 

ouvir ou assistir o conteúdo desejado quando desejar, os usuários desses serviços contam 

com a facilidade de não precisar fazer o download do material, à preços relativamente 

acessíveis e até mesmo gratuitamente. A plataforma que funciona a partir da instalação 

de um programa em um computador pessoal ou de um aplicativo em um dispositivo 

móvel. A plataforma disponibiliza uma ampla variedade de álbuns e singles de artistas 

musicais, resultante de acordos realizados com as gravadoras. Hoje a plataforma possui 

140 milhões de usuários 

O interessante a se observar aqui, até o dado momento, são características em 

comum de todas esses sites e plataformas. A primeira delas é o prestígio proporcionado 

pelos números. Em todas as redes mencionadas até então, o número de amigos e 

seguidores está sempre presente como uma forma de referência, até mesmo no Spotify. 

O ato de seguir ou adicionar outros perfis a sua rede na plataforma é incentivado pelas 

plataformas, que sempre sugerem novas conexões a partir de dados encontrados em outra 

rede, pelo endereço de e-mail e até mesmo número de dispositivo móvel. A atividade de 

publicação também é um ponto em comum: saber o que os atores de sua rede estão lendo, 

ouvindo, assistindo, comendo, etc é uma das ações mais alimentadoras dessas 

plataformas. No Spotify, por exemplo, há uma coluna (não removível) onde o usuário 

confere, de modo aleatório, as músicas que estão sendo reproduzidas por seus amigos. 

Para discutir a principal característica dessas estruturas, avancemos em direção à 

observação mais específica de algumas plataformas mais relevantes para este trabalho. 

 

6. Pabllo Vittar no Youtube e o Spotify 

 

Além do Spotify, que tem os produtos musicais como 100% de seu conteúdo, o 

Youtube também pode ser considerado, no caráter deste trabalho, outro fenômeno do 

ciberespaço de grande relevância para esta análise. Ambas as ferramentas possuem 

características importantíssimas de layout, navegação e participação que contribuem para 

fenômenos como Pabllo Vittar possam conquistar espaço na indústria musical. 

 

 6.1 O Youtube 
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 De seus 1 bilhão de usuários, 82 milhões deles são brasileiros. O site de rede social 

destinado ao upload colaborativo e reprodução de vídeos ocupa em escala global o 

segundo lugar entre as redes sociais, ficando atrás apenas do Facebook, que possui o 

dobro de usuários ativos. Fundado há 12 anos, o Youtube é considerado hoje a maior 

plataforma de vídeos no mundo, e em 2015, já estava disponível em 54 idiomas e 40 

países diferentes. 

A facilidade de cadastro, navegação e upload foram grandes influenciadores para 

o êxito do site: a partir da criação de uma conta os usuários podem criar um canal, onde 

serão compartilhados seus vídeos que podem ter seu upload realizado de maneira 

relativamente simples e com grande ajuda do Youtube. Ou seja: não é necessário ser um 

expert no assunto para usar os recursos do site. O incentivo da monetização também 

estimulou a criação de conteúdo por parte dos usuários: a partir de um rigoroso conjunto 

de regras, o Youtube paga os proprietários do canal de acordo com a quantidade de 

visualizações em seus vídeos e inscritos em seu canal. Reflexo desse movimento é a 

popularização da profissão Youtuber: no ciberespaço o termo é usado para se referir à 

pessoas que criam canais dedicando grandes esforços à criação de conteúdos de 

qualidade, realizados em maioria com equipamentos de áudio e vídeo profissionais. Mas 

foi o caráter colaborativo do site que deu início à popularidade de Pabllo Vittar. 

No site o cantor lançou seu primeiro videoclipe oficial em outubro de 2015, criado 

para divulgação da música “Open Bar”, uma versão brasileira do sucesso mundial do 

momento, “Lean On”, uma parceria entre Major Lazer e a cantora Mo. Até então, Pabllo 

era apenas mais um usuário que lançou uma versão especial de um conteúdo original já 

muito popular: as paródias, covers e versões nacionais de canções mundialmente 

conhecidas são comuns e muito populares no Youtube. A canção contém uma 

instrumental diferente da original, chamada por muitos de uma versão abrasileirada da 

canção por conter elementos de samba. 

Falando em representatividade, o videoclipe tinha como roteiro uma festa privada 

realizada em uma casa. Os convidados eram em maioria drag queens, de perucas 

exuberantes e maquiagens pouco tradicionais, além de Pabllo, que canta a música com o 

eu com palavras no gênero feminino, principalmente no refrão “tô ficando louca e cê 

também”. A drag ainda fala na letra de uma relação criada com outro rapaz, deixando 

claro a todos ouvintes e espectadores a orientação sexual do cantor e seu sério trabalho 

como drag queen. Um claro material destinado ao público LGBT. A canção foi 
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responsável por dar maior visibilidade à Pabllo, recebendo críticas positivas de um dos 

participantes do trio de produtores Major Lazer, da versão original da canção. Hoje o 

videoclipe já possui mais de 19 milhões de visualizações e apenas 8 mil avaliações 

negativas frente à 239 mil positivas (números aproximados).  

Nos meses seguintes Pabllo deu continuidade à criação de músicas inspiradas em 

canções internacionais, entretanto, por dificuldades de permissão das gravadoras e artistas 

originais, os vídeos não estão mais disponíveis na plataforma, mas que podem ser 

encontrados em outros canais a partir de uploads realizados pelos fãs do cantor. Ainda 

que os números das visualizações tenham sido prejudicados devido à exclusão, o 

videoclipe de “Minaj”, canção inspirada em “Partition”, da cantora norte-americana 

Beyoncé, possui hoje 12 milhões de visualizações. Já o videoclipe para “Amante”, 

inspirada em “Burn” da cantora britânica Ellie Goulding, 5 milhões de visualizações. No 

caso desses dois últimos clipes, o caráter colaborativo do site possibilitou que fãs 

ajudassem na ascensão do cantor, já que para usuários comuns o reupload das canções 

que contém direitos autorais de outros cantores as punições são menos rigorosas do que 

para os próprios cantores que fizeram as novas versões não autorizadas.  

 

6. 2 O Spotify 

Os princípios da plataforma seguem a tendência do conteúdo via streaming. A 

partir de parcerias realizadas com as gravadoras dos artistas, o Spotify disponibiliza uma 

vasta biblioteca de álbuns em altíssima qualidade. Na plataforma é possível encontrar 

tanto os hits atuais como músicas antigas não tão conhecidas: a variedade de gêneros é 

um dos grandes diferenciais da plataforma. Além da comodidade em não precisar baixar 

um álbum na biblioteca do computador e nem mesmo comprá-lo, o Spotify é uma 

ferramenta que surpreende com suas variabilidades de acesso. 

O custo para acesso é a primordial delas. No Spotify, o usuário pode ter uma conta 

de forma completamente gratuita, basta cadastrar-se com um e-mail ou, até mais fácil, 

fazer login através de uma rede social. A outra opção é ser um assinante premium. Por 

apenas R$ 16,90, o assinante continua tendo acesso à toda biblioteca da plataforma, mas 

com vantagens exclusivas. O usuário pode baixar as músicas para escutá-las online, 

escutar músicas salvas mesmo sem conexão à internet e sem propagandas de áudio ou 

visuais, comuns no plano Spotify Free. Em uma comparação prática, um álbum digital de 

aproximadamente 10 canções custa em torno de 10 dólares nas plataformas digitais, 

enquanto com o valor único de R$16,90 o usuário pode baixar quantas músicas quiser e 
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ouvi-las até mesmo offline. Uma opção economicamente mais vantajosa, ainda que para 

escutar as músicas seja sempre essencial acessar à plataforma. Ou seja: mais pessoas 

podem ter acesso à diferentes gêneros musicais por valores mais acessíveis.  

Uma característica muito interessante da plataforma é o seu papel ativo na criação 

de playlists (listas de reprodução). As playlists do Spotify são criadas pela própria 

plataforma e podem partir de princípios como gênero, tendência e oportunidade (datas 

comemorativas). Em “Novidades da Semana”, por exemplo, a lista de reprodução é 

composta por músicas lançadas recentemente. Já em “Pop Brasil”, as músicas nacionais 

do gênero pop que estão sendo as mais tocadas na plataforma no momento. Em “Lista 

VIP”, o Spotify já tem uma maior liberdade para criação, e seleciona músicas que 

combinem com as baladas do fim de semana. As playlists dão um caráter muito fluído à 

navegação na plataforma: muitas vezes, principalmente nas playlists que tem como 

prioridade divulgar novos lançamentos do mundo da música, os usuários têm a 

possibilidade de descobrir novos estilos, gêneros, cantores, etc. As playlists também são 

sugeridas em todos os trechos da navegação, um grande estímulo à descoberta de novos 

artistas. 

Uma outra principal característica são os charts. Ainda que na plataforma as 

canções não sejam compradas individualmente, o Spotify possui hoje dois tipos de charts 

diferentes: Top e Viral. Na Top as músicas são listadas de acordo com seu desempenho 

em outras plataformas digitais destinadas à compra de álbuns e singles, enquanto na Viral, 

as colocações se dão de acordo com a quantidade de reproduções realizadas dentro do 

próprio Spotify. Um fator muito interessante das paradas musicais do Spotify são as 

categorias: tanto a Top quanto a Viral possuem as versões por países e a global. Assim, o 

usuário brasileiro, por exemplo, pode escolher uma playlist e descobrir canções populares 

na Alemanha, Japão, Itália, etc, podendo a partir daí desenvolver uma pesquisa maior 

quanto aos artistas e criar um tipo de relacionamento como fã. 

Para a carreira de Pabllo, o Spotify não contribui tanto nos anos de 2015 e 2016 

como o Youtube, já que na plataforma as músicas só podem ser disponibilizadas de modo 

oficial: os usuários não podem disponibilizar canções em seus perfis, nem mesmo se 

forem autorais. Os usuários são apenas receptores de conteúdo e nunca emissores. A 

possibilidade que maior se aproxima do caráter colaborativo na plataforma é a criação de 

playlists. Assim como as criadas pelo próprio Spotify, os usuários podem criar uma lista 

de reprodução, nomeá-la e compartilhá-la nas redes sociais através um link externo. 
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O primeiro álbum de Pabllo Vitar, “Passar Mal” foi lançado em 2017 nas 

plataformas digitais, e daí então o Spotify passou a contribuir para divulgação do material 

artístico do cantor tanto quanto o Youtube.  

 

6.3 O álbum “Passar Mal” 

 

Lançado em janeiro de 2017, o primeiro álbum de estúdio oficial do cantor foi 

lançado exclusivamente nas plataformas digitais: o álbum não possui versão física e foi 

liberado pela primeira vez, faixa por faixa, no Youtube. Posteriormente, o álbum chegou 

também ao Spotify. O primeiro single do álbum, “Nêga”, foi lançado em novembro de 

2016, primeiramente através do clipe de áudio no Youtube e duas semanas depois o vídeo 

clipe oficial. Com 1 milhão e 6 milhões de visualizações, respectivamente, o single deu 

início àquela que seria a melhor fase do cantor. A disponibilização de “Nêga” no Spotify 

marcou também a chegada oficial do cantor à plataforma, em que hoje, a faixa possui um 

pouco mais de 4 milhões de execuções. Apesar de um bom desempenho que deu 

continuidade à fase viral anterior do cantor, os números dos seguintes singles do álbum é 

o que levariam a carreira do cantor a um novo patamar. 

Aproveitando o carnaval, Pabllo Vittar lançou oficialmente como single ainda em 

janeiro a música “Todo Dia”, uma parceria com o rapper brasileiro Rico Dalasam, 

também gay publicamente assumido. Em março, dois meses depois de seu lançamento, o 

videoclipe conquistou o título de vídeo original de uma drag queen mais assistido do 

Youtube, superando o recorde da drag queen e apresentador de TV RuPaul. Para melhor 

avaliação do tamanho da conquista, RuPaul é um artista que já atua há década em defesa 

da comunidade LGBT e é a criador e apresentador de um reality show na tv norte-

americana que já tem a décima temporada confirmada para 2018. Hoje o videoclipe de 

Pabllo já possui mais de 39 milhões de visualizações no Youtube, e a canção possui um 

pouco mais de 12 milhões de execuções no Spotify. Mas novamente, Pabllo quebraria a 

marca com seu próximo single.  

Em abril de 2017 o cantor lançou em seu canal oficial do Youtube o videoclipe de 

“K.O”, o terceiro do álbum “Passar Mal”. Atualmente a o videoclipe já possui pouco mais 

de 56 milhões de visualizações, sendo o videoclipe mais visto do cantor até então. Na 

plataforma de streaming, a música é a mais executada de Pabllo com pouco mais de 26 

milhões de execução. O cantor ainda promete mais dois singles do álbum para 2017. 
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7. Considerações Finais 

 O grande ponto deste trabalho não está relacionado ao êxito de Pabllo com a 

comunidade LGBT, afinal, seus números poderiam estar exclusivamente associados 

apenas ao público LGBT, assim como acontece com outros gêneros musicais: as 

produções de EDM alcançam os fãs de EDM, o “indie” chega aos ouvidos de quem gosta 

do gênero alternativo, e o sertanejo toca em baladas e festivais com temáticas sertanejas. 

O ponto chave é observar como um representante de uma minoria consegue atingir 

números expressivos e passa a conquistar na comunidade em geral, e não apenas na 

LGBT, consumidores de seus produtos musicais. 

 É claro que aqui não é possível em momento algum apontar qual a orientação 

sexual e opinião dos ouvintes quanto à homossexualidade: dos 56 milhões de 

espectadores de “K.O”, não podemos nem mesmo indicar quantos são espectadores 

únicos e quantos são aqueles que deram mais de uma visualização. Entretanto, como 

demonstrado, os números são muito significativos. Ainda que não possamos dividir 

águas, podemos dizer que quanto mais uma canção se torna popular, mais chances ela 

tem de chegar aos olhos e ouvidos de uma pessoa que até então não a conhecia, e se 

tratando de um cantor que possui tantos elementos representativos, a descoberta de suas 

músicas se dão carregadas de novas mensagens. 

Uma pessoa que não escuta Pabllo e passa a conhecê-lo através de uma de suas 

músicas ou vídeos pode passar a reconhecer um homossexual e o trabalho de uma drag 

queen de muitas formas diferentes, e quando positivas, podem gerar impactos sociais de 

avanço com atitudes que têm por base o respeito, a aceitação e a inclusão. E assim como 

a carreira do cantor se ergueu antes de seu primeiro álbum de estúdio, o ciberespaço é 

completamente capaz de possibilitar esses acontecimentos. Ter uma conta em um site de 

rede social ou aplicativo de rede social é como deter de um espaço pessoal e público ao 

mesmo tempo. Qualquer publicação pode ganhar proporções gigantescas e servir de 

informação para centenas de outras pessoas, podendo em resultar em novas perspectivas 

de vida e descobertas pessoais. 
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