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1. INTRODUÇÃO 

 

Cada vez mais, celebridades dedicam músicas, vídeos e até mesmo séries à temáticas 

de cunho social. Foi o que fez o diretor Andy Hines, ganhador do prêmio Best Video With a 

Social Message do MTV Awards de 2015, no videoclipe da música 1-800-273-8255, gravada 

pelo rapper Logic em conjunto com Khalid e Alessia Cara, atualmente com 29, 21 e 22 anos 

de idade, respectivamente.  

Para Campanella (2014), talvez seja impossível estabelecer uma data ou um evento 

exatos que marquem o início do engajamento de celebridades em campanhas em prol de causas 

humanitárias ou ambientais, mas a demanda do público consumidor por tal comportamento em 

sociedades que a cada dia são mais “politicamente corretas” nunca foi tão alta. O autor 

classifica tais celebridades como personalidades da mídia, de forma que o envolvimento em 

ações midiáticas solidárias contribuiria com a ampliação e a qualificação da visibilidade que 

as mesmas adquirem ao longo de suas carreiras. 

O videoclipe de 1-800-273-8255 não apenas ilustra a letra, tratando abertamente do 

suicídio na sua narrativa, uma vez que seu nome é o número verdadeiro da National Suicide 

Prevention Lifeline (NSPL), como também aborda a questão racial e o preconceito em relação 

à homossexualidade. Para o diretor, o lançamento lhe rendeu uma nominação ao Best Video of 

the Year no Grammy Awards de 2017. 

                                                
1 Trabalho apresentado no GT 2 – Caiu na rede, ainda é cinema? do 6o CAPPA  realizado nos dias 03 a 05 de junho de 2019. 
2 Estudante de Graduação 7°. Semestre do Curso de Publicidade e Propaganda da FIC-UFG, e-mail: amandapsnt@outlook.com 
3 Estudante de Graduação 7°. Semestre do Curso de Publicidade e Propaganda da FIC-UFG, e-mail: 
gabrielgiband@gmail.com 
4 Pesquisadora e professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação – FIC-UFG e do Programa de Pós-Graduação 
em Performances Culturais – FCS-UFG, e-mail: satlerlara@gmail.com 
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De acordo com a NSPL, foram recebidas cerca de 4.753 ligações no dia de lançamento 

do clipe na internet (Billboard, 2017). No dia seguinte à apresentação da música no MTV Video 

Music Awards (VMA), a NSPL recebeu um total de 5.041 ligações. Em geral, o número de 

ligações aumentou em 33% em relação ao último ano (Variety, 2017).  

Para a CNN, em uma reportagem de autoria de Ben Tinker (CNN, 2017), o diretor da 

NSPL, John Draper, afirmou que o impacto do videoclipe tem sido extraordinário. Ele alega 

que a diferença entre o que Logic fez e outros artistas costumam fazer é que o foco da produção 

do rapper não está na tragédia do suicídio em si, mas sim na prevenção ao suicídio. Por isso, o 

videoclipe promoveu e divulgou a NSPL, especialmente por usar o número no título da música. 

O trabalho proposto busca compreender a influência de celebridades na promoção de 

mensagens de cunho social, especialmente disseminadas no meio digital, de forma a entender 

a eficácia da participação das mesmas no alcance das mensagens. Com o objetivo de  

compreender a importância da ação de celebridades na difusão de mensagens de cunho social, 

optamos por pesquisar a repercussão do videoclipe 1-800-273-8255 no ciberespaço em busca 

de entender sua popularidade.      

Também queremos discutir a representação do jovem suicida como uma pessoa do sexo 

masculino, negra e homossexual, acrescentando ao trabalho as referências acerca da questão 

racial e de sexualidade (RONDINI e TEIXEIRA-FILHO, 2007), assim como entender qual a 

associação desse perfil ao suicídio e qual o lugar de fala (RIBEIRO, 2017) ocupado por esses 

artistas ao escolherem o personagem, além de aprofundar a discussão acerca da influência das 

celebridades no meio digital a partir da utilização das referências bibliográficas.  

Percebemos que existem poucas referências bibliográficas e pesquisas abordando o 

assunto diretamente, de modo que acreditamos que entender como artistas podem contribuir 

para influenciar a propagação de mensagens de cunho social seja de extrema relevância para 

gerar mudanças no status quo (no caso em questão, evitar o suicídio de jovens nos Estados 

Unidos). 

 

2. A INFLUÊNCIA NO MEIO DIGITAL 

 

A partir das redes sociais, pessoas que antes só alcançariam a fama por meio do tapete 

vermelho ganham cada vez mais destaque. As celebridades atuais, atentas à evolução digital, 

participam ativamente das mídias e, assim como qualquer um de nós, utilizam o espaço virtual 

para expor suas vidas pessoais.  

Marwick (2010) dá a esse comportamento o nome de lifestreaming, quando a partilha 

constante de informação pessoal com uma audiência por meio das redes possibilita a construção 
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de um retrato digital. Como resultado, frequentemente nos sentimos mais próximos de tais 

artistas e, quando vemos suas publicações na internet, acabamos percebendo-as como 

legítimas. 

Em seu estudo acerca da persuasão de celebridades e influencers nas rede sociais, Perdiz 

(2016) concluiu que o engajamento de celebridades pode ser bom para promover certas 

mensagens, mas ainda há sim certa desconfiança em relação à credibilidade dos autores e das 

publicações feitas online.  

Influenciadores digitais são pessoas que se destacam nas redes sociais, principalmente 

pela geração de conteúdo exclusivo, e têm a capacidade de mobilizar um grande número de 

seguidores, além de pautar opiniões e comportamentos. A influência dos mesmos em 

determinado nicho pode ser monitorada pelas ferramentas e métricas disponíveis nas próprias 

mídias (SILVA e TESSAROLO, 2016). 

Quando é uma campanha de sensibilização, a moralidade da associação é ainda mais 

importante, ou seja, a imagem tida pelo grande público acerca do influencer é capaz de 

determinar o sucesso ou o fracasso da propagação das mensagens. Contudo, em campanhas 

voltadas para a sensibilização do público, normalmente pede-se mais que a imagem de um 

influenciador, os consumidores procuram uma “verdade” no discurso do artista, por isso é 

importante existir uma correlação entre a imagem de influenciador e da mensagem propagada 

(PERDIZ, 2016). 

A partir da leitura de Multiculturalismo, raça e representação (2003), de Robert Stam, 

questionamos a maneira como a representação racial do personagem se dá, uma vez que tanto 

o diretor do videoclipe quanto o cantor Logic são brancos. 

 Em relação à percepção das narrativas audiovisuais como agentes 

potencializadores das discussões acerca de gênero e sexualidade, partimos do ponto de vista do 

trabalho desenvolvido por Medeiros, Vieira e Vasconcelos (2014), em que os autores 

compreendem que as narrativas audiovisuais têm a capacidade de propor um universo sem 

limites de produção de subjetivação, desconstruindo padrões e representações pré-

determinadas. Segundo Flusser (2011), as imagens são utilizadas para representar o mundo. 

Tanto as imagens tradicionais (pintura, escultura) quanto as imagens técnicas (fotografia, 

vídeo) têm algo em comum, e cada uma tem seu impacto, que pode mudar conforme o tempo, 

tratando assim as imagens como capazes de produzir conhecimento. Assim, o cinema e outras 

produções audiovisuais podem ser usadas como um gatilho para debater gênero e sexualidade 

a fim de  desconstruir regimes, “representações” e padrões quanto aos gêneros, as sexualidades 

e as práticas sexuais.  
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3. METODOLOGIA 

 

Para a realização do estudo, optamos por realizar uma análise fílmica (VANOYE e 

GOLIOT-LÉTÉ, 1994) do videoclipe da música 1-800-273-8255, de 28 de abril de 2017, 

produzida pelo rapper Logic e apresentada em parceria com os cantores Alessia Cara e Khalid. 

Até o dia 17 fevereiro, a música tinha 322.236.374 visualizações no YouTube.  

A análise consiste em decompor os elementos constitutivos do vídeo a fim de obter um 

conjunto de elementos distintos do próprio videoclipe, visando assim, a descrição do material 

fílmico (cenas) para encontrar elementos de análise e interpretação. Deste modo, foi possível 

perceber o sincronismo existente entre a letra da música e as cenas apresentadas no vídeo, em 

que tais elementos são utilizados para constituírem a narrativa presente no videoclipe lançado 

pelo rapper Logic. A presença dos cantores no material, por outro lado, traz maior proximidade 

entre eles e o público, o que acreditamos que contribuiu para a eficácia da mensagem. 

Em relação à reação da mídia, decidimos buscar evidências em conteúdos disponíveis 

digitalmente capazes de ilustrar a repercussão do videoclipe original e de sua mensagem. Foram 

escolhidos dois vídeos de react publicados no YouTube, em que adultos reagem ao assistir ao 

videoclipe.  

O termo react surgiu a partir do costume de alguns criadores de conteúdo publicarem 

vídeos nos quais os mesmos gravavam suas próprias reações e impressões a partir da 

visualização de outros vídeos presentes na plataforma do Youtube. Na maioria das vezes, o 

conteúdo a ser analisado é inédito para o influenciador, assim, sua reação/análise se torna mais 

genuína para seu espectador. Decidimos pesquisar por “logic react”, sem aspas e já logados no 

sistema de busca da plataforma de streaming e, então, selecionamos os dois vídeos que mais 

tinham visualizações no YouTube. 

Publicado pela FBE, um canal com mais de 18 milhões de inscritos, o primeiro vídeo 

selecionado, de título “ADULTS REACT TO LOGIC - 1-800-273-8255”5 tinha alcançado 

10.468.960 visualizações até a data de busca por esta pesquisa e mostra convidados assistindo 

à produção. O segundo vídeo escolhido, “Gay Guys React - Logic - 1-800-273-8255 ft. Alessia 

Cara, Khalid”,6 mostra os youtubers do canal wyo russ, com cerca de apenas 159 mil inscritos, 

atingiu 7.226.235 visualizações até a mesma data. 

                                                
5ADULTS REACT TO LOGIC - 1-800-273-8255. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=ZTN6pi0SYWw&t=195s>. Acesso em: 17 fev. 2019. 
 
6Gay Guys React- Logic - 1-800-273-8255 ft. Alessia Cara, Khalid; disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=4tMmYE2FdCU&t=2s>. Acesso em: 17 fev. 2019. 
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Dentre as matérias veiculadas em portais online, demos preferência às publicações de 

maior renome na música em seus respectivos países. No Brasil, escolhemos a notícia “Logic e 

‘1-800-273-8255’: Mais que um número, uma música que salva vidas”, feita pelo Vagalume, 

que apresenta-se como o site brasileiro sobre música mais completo do país. A notícia “Why 

Logic’s Song ‘1-800-273-8255’ Will ALWAYS Be Relevant”, da Universal Music do Reino 

Unido, e o artigo da estadunidense Billboard, especializada na indústria musical, “2017 No. 1s: 

Logic Reveals How ‘1-800-273-8255’ Set Him Free”, também foram utilizados para entender 

como a grande mídia retratou o objeto de estudo da pesquisa, assim como o artigo “Calls to 

suicide prevention hotline spike after VMA performance”, publicado pela CNN. 

 

4. ANÁLISE DO VIDEOCLIPE 

 

No videoclipe, a sincronia entre a letra da música e as imagens da narrativa tem grande 

importância para a análise de seu significado. Logo no início, a dramática cena do personagem 

principal correndo na rua é contrastada com sua infância, que conhecemos por cerca de 30 

segundos, mas logo percebemos por sua expressão facial e corporal que ele não se encaixava 

com outros garotos, aparentando sentir-se deslocado. 
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Figura 1: Menino, MPP, ¾ olhando para baixo visivelmente triste em plano contra plongée, aos 34” 

do clipe 1-800-273-8255 

 
Fonte: Logic - 1-800-273-8255 ft.Alessia Cara, Khalid (2017) 

 

Novamente, ele é mostrado correndo, mas dessa vez treinando o esporte com uma 

equipe no colégio. Apesar de nervoso em uma festa, o jovem aparece sorrindo no corredor 

enquanto conversa com um amigo. A cena dos dois é maior e há um foco nas mãos e na boca 

dos jovens, o que parece ter sido intencional para sugerir algo entre eles.  

A homossexualidade é de fato revelada após um minuto e dez segundos do início do 

clipe, quando o pai encontra uma revista masculina nas coisas do filho e, após a bronca, 

entrega-lhe uma revista feminina. A cena do início é retomada — é como se o filho, que é o 

protagonista desta narrativa, corresse da imposição do pai e de si mesmo. 

A letra da canção muda pela primeira vez quando o jovem visita a casa de seu colega e 

janta com sua família, o cantor começa a dizer “I want you to be alive/You don’t gotta die 

today” (em português, “eu quero que você fique vivo/você não precisa morrer hoje”). A última 

frase diz que ele, Logic, irá dizer ao público o porquê (“now lemme tell you why”). 

Por alguns instantes a letra é interrompida e apenas o som instrumental continua, 

exatamente quando o pai do amigo entra no quarto e percebe que os dois dormiram juntos na 

cama. A sequência apresenta a reação do pai expulsando o jovem da casa aparenta ser bastante 

extrema, até porque a produção não dá nenhum sinal de onde ele mais poderia ter dormido, e a 

situação parece ainda pior com a ausência da voz humana na canção. 

Podemos notar a influência dos próprios artistas quando eles aparecem cantando no 

vídeo e, justamente, nos dizendo o motivo pelos quais não precisamos morrer. Todos os três, 

Logic, Alessia e Khalid, foram inseridos propositalmente no videoclipe, em algum tipo de 

mídia, o que deixa-os externos à situação que está ocorrendo. Apesar de estarem presentes, eles 

não estão de fato nas cenas e apenas aparecem em vídeo dentro do próprio vídeo. 
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A primeira foi a cantora Alessia Cara, mostrada cantando em uma tela display 

posicionada no corredor. Ao lado do painel, vemos um papel com a frase “It gets better” (em 

português, “vai ficar melhor”) e o número que dá nome à música.  

 

Figura 2: Alessia Cara, MPP, cantando em uma tela de display no colégio em plano médio, aos 3’10” 
do clipe do clipe 1-800-273-8255 

 
Fonte: Logic - 1-800-273-8255 ft.Alessia Cara, Khalid (2017) 

 

Em seguida, o próprio Logic aparece, nos monitores de um laboratório repleto de 

computadores. Quando ele começa a cantar sobre o sentimento do suicida, a cena com o artista 

é substituída por imagens do protagonista da narrativa do videoclipe sofrendo ao tentar aceitar-

se e lidar com a atitude de seus colegas. Neste momento, a letra da música clama “I finally 

wanna be alive/I don’t wanna die today” (em português, “eu finalmente quero estar vivo/eu 

não quero morrer hoje”). Só há esse sentimento de querer de fato estar vivo após os artistas 

serem exibidos em telas enquanto cantam os motivos para continuar vivendo.  
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Figura 3: 3’25” - Logic, PP, cantando nos monitores dos computadores de um laboratório 

 
Fonte: Logic - 1-800-273-8255 ft.Alessia Cara, Khalid (2017) 

 

Nos surpreendemos quando o jovem aparece com uma arma em uma possível tentativa 

de suicídio, enquanto a música ainda expressa a vontade de viver. A abordagem mostra-se 

interessante, pois muitas das pessoas que cometem tentativas de suicídio afirmam que querem 

viver, mas não veem opções de melhora (BRUNHARI e DARRIBA, 2010). 

 
Figura 4 : Protagonista, PP, apontando arma para o espelho em plano fechado, aos 4’43” do clipe 1-

800-273-8255 

 
Fonte: Logic - 1-800-273-8255 ft.Alessia Cara, Khalid (2017) 

 

Subitamente, a cena dá espaço para o jovem entrando em um carro com um homem 

desconhecido. Logo após, Khalid aparece cantando nos mesmos monitores de computadores, 

dessa vez falando sobre superar a dor, e então o garoto é mostrado no banheiro do colégio, 

ligando para o número da NSPL, que intitula o videoclipe. 

 
Figura 5: Khalid, PP, cantando nas telas dos computadores em plano médio, aos 5’24” 
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Fonte: Logic - 1-800-273-8255 ft.Alessia Cara, Khalid (2017) 

 

A próxima sequência da narrativa mostra o casamento do personagem, já mais velho, e 

de uma imagem do casal mostrando uma criança para a família do protagonista. O vídeo é, 

então, finalizado com uma cena do garoto correndo, ainda jovem, assim como no início. O 

número da National Suicide Prevention Lifeline é finalmente mostrado, antes dos créditos 

finais. 

 

5. INTERPRETAÇÃO DOS REACTS 

 

O primeiro react escolhido para análise chama-se “ADULTS REACT TO LOGIC - 1-

800-273-8255”, do canal de YouTube FBE. O vídeo em si é construído em duas partes, onde a 

primeira apresenta a dinâmica do react, no qual oito pessoas diferentes assistem ao vídeo 1-

800-273-8255 e comentam as suas primeiras impressões.  

A segunda parte do vídeo, por sua vez, apresenta uma discussão entre os participantes 

e a produção em torno do trabalho do rapper Logic e do próprio vídeo assistido. No vídeo de 

10 minutos e 51 segundos; somente 3 minutos e 12 segundos são destinados a dinâmica do 

react. O restante do vídeo é utilizado para mostrar algumas questões mais pessoais dos 

participantes em relação ao vídeo assistido, assim como discutir diretamente o trabalho do 

rapper Logic, ignorando o vídeo original e os outros dois cantores. Na descrição do vídeo, a 

organização alega que focaram na vida do cantor e de sua carreira, mas decidiram manter o 

nome da música por ter sido o material mostrado aos participantes.  

Um fenômeno importante constatado, é que durante o começo do vídeo, vários 

participantes demonstram conhecer o rapper Logic e sua música, porém ao final nem todos 

haviam feito a ligação entre o título do single com seu conteúdo e sua letra, assim como não 

conseguiram reconhecer no nome da música o número da National Suicide Prevention Lifeline 
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(NSPL). Durante o segundo momento do debate, foi levantada a questão da importância e da 

relevância da artista/plataforma para tratar questões tão delicadas. 

 O segundo react analisado foi o “Gay Guys React - Logic - 1-800-273-8255 ft. Alessia 

Cara, Khalid”, do canal wyo russ, que apresenta um casal de homens homossexuais e, apesar 

de um deles terem um conhecimento prévio sobre o tema da música, ambos se propõem a 

assistir o videoclipe pela primeira vez. Assim como na maioria das dinâmicas de reacts, os dois 

passam por um primeiro momento onde ouvem a música e tecem alguns comentários sobre 

algumas situações vistas no vídeo.  

Após a visualização do vídeo, ambos se demonstram bastante emocionados por se 

reconhecerem em algumas situações vistas na narrativa do videoclipe. Durante esse segundo 

momento, ambos comentam a música trazendo paralelos com suas próprias vidas e suas 

experiências, reforçando a mensagem da música.  

É interessante constatar que durante este segundo react analisado o foco não se 

concentra mais nos artistas em si, mas na mensagem da letra e da narrativa do videoclipe. As 

reflexões pessoais de Wyo Russ and Chris se sobressaem à ação do rapper Logic, contudo o 

casal reconhece a importância da inserção desse tema, por se tratar de um assunto 

extremamente relevante e importante na comunidade LGBT.              
  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

A partir do estudo acerca da persuasão de celebridades e influencers nas rede sociais, 

podemos constatar de fato que o engajamento de celebridades pode ser bom para promover 

certas mensagens (PERDIZ, 2016). São diversos fatores que viabilizam e aceitam o uso das 

celebridades na propagação de mensagens de cunho social.  

Como demonstramos anteriormente, o alcance e a repercussão da música 1-800-273-

8255 e de seu videoclipe foram enormes. O vídeo de Logic atingiu um número estrondoso de 

visualizações, o que refletiu no número de ligações recebidas pela National Suicide Prevention 

Lifeline (NSPL), de acordo com a própria instituição, sendo o segundo dia com mais ligações 

registradas na história do serviço.  

Contudo, devemos nos ater em alguns pontos. Segundo Perdiz (2016), a moralidade da 

associação/influencer é ainda mais importante que sua figura, de forma que a associação 

leviana de uma celebridade a uma campanha pode não gerar o alcance e a repercussão 

pretendida.  

Outro ponto a se ater é a forma utilizada para promover a mensagem, pois entendemos 

que o uso deliberado e sem planejamento das celebridades nas campanhas pode cair na 
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banalidade, restringindo assim o poder da comunicação pretendida. O sucesso de Logic já 

existia e, com certeza, influenciou a popularização do NSPL. Mas, como aponta John Draper 

(2017), é o foco na prevenção ao suicídio e não na tragédia que contribui para o retorno 

positivo. 

Como a pesquisa realizada ainda está em andamento, temos a intenção de realizar 

grupos focais, no Centro de Línguas da UFG, com alunos das turmas mais avançadas de inglês 

(capazes de entender, portanto, a letra da música), a fim de compreender a aceitação e a 

influência do videoclipe em um grupo em outro país e entre pessoas com uma grande 

diversidade, respondendo assim questões sobre as diferenças culturais e linguísticas como 

barreiras na compreensão de mensagens de cunho social. Mas isso será assunto para outro texto.  
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