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Resumo

Este  trabalho  pretende  discutir  o  fluxo cada  vez  mais  constante  na  MTV Brasil  de 
personalidades  que  se  constroem na  Internet  e  migram para  a  televisão,  analisando 
assim como estas personalidades são inseridas na grade deste canal. A partir daí cabe 
traçar um paralelo com o Star system, tentando compreender como se compõe essas 
personalidades  e  como elas  funcionam na contemporaneidade.  Assim como também 
compreender  o contexto  em que isso  se  dá  e  como a  estética  e  os  mecanismos  do 
ciberespaço estão reestruturando os conteúdos exibidos pela emissora de TV. Portanto, 
a compreensão da convergência torna-se fundamental para uma análise da sociedade e 
sua relação com os meios de comunicação na contemporaneidade. 
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Introdução

Quando se fala em MTV é provável que a primeira palavra que venha a mente seja 

música, entretanto, a realidade da emissora não parece ser mais tão musical. Diante da 

tv, o espectador se depara com diversos programas de variedade e uma gama de novas 

caras no comando das atrações. O Programa Disk-MTV4, por exemplo, há tempos prata 

da casa já não compõe mais a grade de programação do canal, desde dezembro de 2006. 

Além  da  redução  de  videoclipes,  um  fator  bastante  curioso  é  a  nova  grade  de 

programação, com diversos programas de variedades, muitos com o tempo de duração 

bem diminuto, algo em torno de 15 minutos. Entretanto, algo a se considerar e estudar é 

o seu novo  casting  de apresentadores, muitos deles surgidos de um ponto comum: a 

Web.

1 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Comunicação Audiovisual, da Intercom Júnior – Jornada de Iniciação 
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Se fosse  possível  definir  a  estratégia  da  emissora  em um slogan,  talvez  o  mais 

adequado seria: Não custa nem 15 minutos, mais rápido que isso um só um scrap no 

orkut,  seria  didiabólico  perder  essa  programação.  Brincadeiras  à  parte,  os 

apresentadores  Marcelo  Adnet,  com seu programa  15 minutos,  Marimoon,  com seu 

Scrap e Didi, com seu Didiabólico, compõem o novo cenário MTV.

Pretende-se  com  esse  trabalho  compreender  como  se  dá  esse  fluxo  de 

personalidades  da  Internet  que  migram  para  a  TV?  Como  a  Web,  que  a  priori 

possibilitaria uma aproximação entre seus usuários, se estabelece como um ambiente 

propício para o surgimento de personalidades capazes de captar a atenção e estender 

seus  tentáculos  até  a  televisão,  que  ainda  é  um  dos  veículos  de  maior  alcance 

comunicacional. 

De que forma alguém que desenvolve um trabalho de comunicação por intermédio 

de um gerenciador de conteúdos atualmente tem legitimidade para integrar o casting de 

um canal de televisão? Seria tão óbvio assim que há algum tempo alguém que tivesse 

um blog e um perfil voltado para a comunicação migrasse ou se estendesse à televisão? 

O que mudou?

Dessa forma o presente artigo estudará a sistemática do canal de televisão MTV 

Brasil, no que se refere ao gerenciamento da programação e constituição de seu casting. 

Também será abordada brevemente a origem e o conceito do  Star System, sistema de 

"fabricação" de estrelas desenvolvido por Hollywood nos anos 30.

Portanto, segundo o sociólogo francês Edgard Morin, o conceito mais adequado a 

essa sistemática hollywoodiana seria a de “máquina de fabricar, manter e promover as 

estrelas sobre as quais se fixaram e se divinizaram as virtualidades mágicas da imagem 

da tela”.(MORIN APUD BRAGANÇA, 2004).

No entanto, Morin não previu a internet, nem a constituição de personalidades que 

se  dá  nesse  mundo  cibernético,  muito  menos  o  processo  em  que  algumas  figuras 

populares  do mundo Web chegam à tv,  tornando-se estrelas  televisivas,  mesmo que 

momentâneas, ou de menor grandeza.

Em seu estudo de 1977, Morin utiliza a mitologia para descrever as celebridades, 

seres que encarnariam o papel de olimpianos, diante da sociedade. Portanto, entidades 

sobre-humanas, imortais em quem o homem “comum” se projetaria, como um sonho 

realizado,  um ser  capaz  de  realizações  impossíveis  aos  simples  mortais.  Entretanto, 
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essas divindades, teriam características humanas, o que levaria os admiradores a uma 

identificação com este suposto semideus, o célebre. (MORIN, 1977)

A partir  daí  tem-se  a  construção  de  ícones  por  meio  de  um verdadeiro  aparato 

midiático  que  reitera  a  imagem  da  celebridade  como  encantadora,  extraordinária  e 

inacessível. Esses “semideuses” tornam-se verdadeiros arrebatadores de audiência, seja 

no  cinema  ou  na  televisão.  No  Brasil  essa  sistemática  de  construção  de  estrelas  é 

adotada pela Rede Globo de Televisão. 

Como ponto de partida, pretende-se aqui traçar um paralelo entre as personalidades 

célebres nascidas nos mundos cinematográficos e televisivos e aquelas nascidas ou que 

engrenaram  a  partir  do  ciberespaço.  Entretanto,  isso  não  seria  possível  se  não 

levássemos em consideração um fenômeno irreversível chamado convergência. No caso 

em questão  o  mundo  da  internet  se  mescla  ao  televisivo,  gerando  assim  um meio 

híbrido, o que já fica evidente no canal MTV. Portanto, faz-se necessária a compreensão 

da relação do canal televisivo com a Web.

Sociedade Contemporânea e o Fluxo Informacional

É impossível não constatar a velocidade do mundo contemporâneo, que se reflete na 

constante fluidez dos meios de comunicação e que como num reflexo invertido acelera 

ainda mais o ritmo cotidiano dos seres humanos. Portanto, é impossível não constatar o 

intenso  fluxo de  informações  na atualidade,  um mundo em que se  esta  sempre  em 

movimento. A sociedade atual se vê cercada por uma série de tarefas, compromissos e 

uma  necessidade  constante  de  abarcar  todo o  mundo  de  uma vez  só  e  com isso  a 

convergência  dos  meios  de  comunicação  vem assumindo  um corpo  cada  vez  mais 

sólido. 

A sociedade contemporânea estaria assumindo cada vez mais características do que 

Burroughts denominaria como controle, e que Foucault reconheceria como nosso futuro 

próximo. Nessa linha de raciocínio, Gilles Deleuze explica que a sociedade do controle 

seria aquela pautada na informação, em que as fronteiras entre o privado e o publico se 

dissociariam;  as fronteiras entre  o pessoal e o profissional ficariam cada vez menos 

evidentes. De acordo com o autor francês, nunca pararíamos de estudar ou trabalhar, 

seria  uma  constante  busca  pelo  “aperfeiçoamento”,  portanto,  o  homem  da  era  da 

informática,  da Internet,  da  telefonia  portátil.  Entretanto,  não seria  possível  se  falar 

3



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Caxias do Sul, RS – 2 a 6 de 
setembro de 2010

simplesmente em uma evolução tecnológica, sem compreender que ocorre por detrás 

disso uma mutação do capitalismo. (DELEUZE, 1992). 

Partindo do pensamento do filósofo francês podemos compreender que a evolução 

tecnológica se dá num ritmo acelerado e de forma intensa e sem sombra de dúvidas o 

capitalismo vem sofrendo alterações, seja por crises, por consciência ambiental, social; 

a economia e a política mundial estariam passando por constantes modificações. Além 

do  aparecimento  e  aprimoramento  das  novas  mídias,  que  impactariam  no  meio 

televisivo.  A  partir  dessas  transformações,  as  emissoras  de  televisão  não  poderiam 

deixar de se adequar a esse novo mundo e ao que parece a MTV vem se adaptando de 

forma eficaz.

Diante das afirmações de Deleuze sobre a sociedade e a mutação do capitalismo, é 

impossível não mencionar o conceito de convergência por Jenkins: “A convergência é 

uma  palavra  que  consegue  definir  transformações  tecnológicas,  mercadológicas, 

culturais e sociais, dependendo de quem está falando e do que imaginam estar falando”. 

(JENKINS, 2009, p. 29)

Portanto,  se  o  filósofo  francês  em seu  estudo fala  sobre  as  modificações  que  a 

sociedade vem sofrendo, especialmente quanto a sua base capitalista, é impossível não 

constatar  um  alinhamento  desse  raciocínio  com  o  conceito  de  convergência,  por 

Jenkins. Tal relação reitera a convergência como uma realidade contemporânea.

A  rapidez,  seja  dos  fluxos  de  capital,  seja  de  imagens,  leva  a  crer  que  a  vida 

acontece de uma forma mais rápida,  mesmo sem ter noção alguma do estudo sobre 

comunicação  ou  dos  efeitos  dos  usos  dos  mais  diversos  tipos  de  tecnologia  de 

disseminação de informação, tem-se a sensação que tudo se move mais rapidamente 

hoje. Como um exemplo claro desse fenômeno, basta assistir as filmagens de concertos 

de rock antes da MTV que parecem estar dormindo, o corte parecia algo inerente apenas 

ao cinema vanguardista. (GITLIN, 2003). 

Esse pensamento de Gitlin já é bastante difundido no meio da comunicação, o que 

Gitlin  não comenta  em seus  estudos  é  que  a  própria  MTV teria  que  se  adaptar  às 

mudanças, algo que ela vem fazendo com muita proeza. Desde a sua criação a MTV é 

tida como um canal vanguardista e ao longo dos anos somente estreitou seus laços com 

o mundo cibernético. Este seria um indício da sua maior receptividade as personalidades 

que se constroem na Web. 
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É fato que a emissora sempre adotou uma estética mais criativa do que cara, algo 

perceptível  em  seus  cenários,  entretanto,  tudo  dentro  de  um  padrão  de  controle 

qualitativo mínimo.  Como exemplo,  o cenário do programa “15 minutos”,  que nada 

mais  é  que  um quarto  com um computador,  e  claro  com acesso  a  Web,  para  uma 

interação quase que instantânea com seu telespectador. Outro aspecto do cenário bem 

comum a muitos programas de auditório das emissoras mais tradicionais é o sofá, de 

design mais  jovial  para os convidados,  ou seja, poderia ser a casa de algum jovem. 

Além disso, outro componente desse quadro televisivo é o figurino do apresentador, o 

mais cotidiano e confortável possível, ou seja, bermuda, chinelos. Afinal de contas ele 

está no seu quarto.

Portanto,  mais  um indício  do que seria  a  emergência  de uma nova estética  que 

poderia ser denominada Web on TV. Entretanto, não é só nos cenários ou nos figurinos 

dos apresentadores, que esse novo formato se evidencia, mas na maneira de falar dos 

apresentadores, na duração dos programas e nos cortes feitos pela edição. Na verdade há 

uma série de fatores que configuram a emissora de televisão como híbrida, que como 

numa simbiose com  a Internet resulta num possível  futuro do formato televisivo. As 

mudanças no ritmo não se constatam apenas na MTV, mas num todo comunicacional 

televisivo, segundo Gitlin: 

As imagens de TV apareciam uma de cada vez, sem descascar o hiperespaço.  
Os episódios das séries de antigamente terminavam com a passagem lenta dos 
créditos, quando hoje os créditos passam correndo, dividindo a tela com uma 
chamada, uma piada, uma tomada não utilizada, uma promoção – a tela dividida 
em duas ou três – para deter aquele dedo pousado no botão do controle remoto.
(GITLIN, 2003, p.120).

Portanto, nesse sentido é impossível não conceber as transformações que num ritmo 

frenético  permeiam  a  contemporaneidade,  e  nisso  a  sistemática  televisiva  vem  se 

adaptando ao contexto comunicacional  atual.  Portanto,  até as emissoras tradicionais, 

mesmo  que  em pequenos  passos,  vem  se  adaptando  a  essa  realidade.  No  entanto, 

emissoras  como a MTV já perceberam que a  velocidade  no fluxo de informação  e 

entretenimento no ciberespaço é intensa.  Logo,  adaptar-se é uma estratégia  bastante 

pertinente a televisão. Isso se evidencia na seguinte afirmação:

Por  convergência,  refiro-me  ao  fluxo  de  conteúdos  através  de  múltiplas 
plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao 
comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a 
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quase qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que desejam.
(JENKINS, 2009, p.29).

O que provavelmente a TV busca é um público disperso na Web, além de se adaptar 

a uma nova lógica, a da Internet, em que o fluxo gerador de informação não parte de um 

emissor  para  um  receptor.  Além  disso,  diversas  são  as  plataformas  que  oferecem 

entretenimento desde os games disponibilizados nos portáteis, passando pelos  chats e 

sites de compartilhamento de música e vídeo, pelos  sites de relacionamento chegando 

até as mídias tradicionais como o cinema, rádio e o impresso. 

Segundo dados estatísticos  do  Datafolha5 colhidos  em São Paulo,  no  ano 2000, 

enquanto 45% dos jovens diziam ter a TV como meio de comunicação preferido, em 

2008, 33% afirmaram o mesmo. Enquanto que o número dos que tinham a Internet 

como preferência aumentou de 11% para 33%.

A MTV e Sua Origem

Na música pop e no rock, jovens viam uma possibilidade de expressar seu estilo de 

vida, e nada melhor para contextualizar as mensagens musicais, que a imagem, ou seja, 

o videoclipe. É óbvio que por detrás dessa expressão artística existia uma estratégia de 

mercado, muito bem explorada pelas gravadoras, numa grande oferta de estilos para o 

consumidor jovem. (PEDROSO; MARTIN, 2006) 

Portanto, em meio a esse contexto surge em 1981 A MTV Networks, emissora de tv 

a cabo criada pela Amex Satellite Entertainment Company, uma subsidiária da Warner  

Communications.  Esse canal envolvia uma grande expectativa por parte do mercado 

fonográfico,  já  que  este  mercado  apresentara  um declínio  a  partir  dos  anos  70,  as 

gravadoras precisariam de uma nova estratégia e a aposta se deu nos nichos de mercado, 

e para fazer publicidade de seus mais diversos artistas, nada melhor que um canal a 

cabo musical. (PEDROSO; MARTIN, 2006)

A partir dos anos 80 as gravadoras começaram a investir na produção de videoclipes 

que no início tinham uma estética meramente publicitária,  o que foi se modificando 

com o passar  do  tempo.  No meado  dos  anos  80  os  clipes  se  tornam mais  do  que 

chamadas publicitárias, mas uma forma de expressão artística em que grandes ícones 

ficam mundialmente  conhecidos  graças  ao  inteligente  investimento  na  produção  de 

5 BIANCONI, Giulliana. Meninos Mais Novos já Preferem Internet a TV no Brasil. Artigo publicado na folha de São 
Paulo.Disponível  em:  <http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u426874.shtml>.  Acesso  em  04  de 
julho de 2010. 
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vídeos, artistas como Michael Jackson e Madonna tornaram-se ídolos  pops, graças a 

seus dotes artísticos, incrivelmente reiterados e enaltecidos a cada exibição de um de 

seus  vídeos  musicais,  ora  rebeldes,  ora  astutamente  fantasiosos,  mas  sempre 

contextualizando a sua música, a sua mensagem.

Esses ícones,  assim como outros diversos cantores,  bandas e afins,  nos anos 90 

tiveram seus clipes exibidos pela MTV de uma forma quase global, já que a MTV em 

1996, já havia se expandido pelo mundo, chegando a 64 países e três continentes. No 

Brasil,  a  MTV  foi  inaugurada  em  outubro  de  1990,  com  sede  em  São  Paulo, 

transmitindo sua programação para capital  e Rio de janeiro. (PEDROSO; MARTIN, 

2006)

A  tecnologia  a  cabo  já  era  comum  nos  Estados  Unidos  há  muitas  décadas, 

entretanto,  é  nos  anos  90  que  a  televisão  a  cabo  chega  aos  lares  de  milhões  de 

telespectadores. Tanto que no ano de 1998 pela primeira vez nos Estados Unidos, os 

canais da TV a cabo superam as grandes redes de televisão aberta em número total de 

telespectadores, audiência e participação de audiência no horário nobre noturno. Isso já 

era um sinal de que a televisão estava passando por transformações. (DIZARD, 2000). 

Entretanto,  aqui no Brasil nos anos 90 não poderíamos falar nesse “boom” da TV a 

cabo, já que somente agora vem se conseguindo baratear seus serviços atendendo assim 

a classe econômica C, já que este serviço se restringia às classes A e B da população 

brasileira.  Ainda assim devemos ser cautelosos quanto ao número de brasileiros que 

possuem acesso legal a TV por assinatura. Apesar de seu canal ser aberto em alguns 

poucos lugares do Brasil, através frequência UHF, na maior parte do país o sinal só era 

obtido por  intermédio  de uma assinatura.  Entretanto,  em 2009 o sinal  da  MTV foi 

disponibilizado aos possuidores de antena parabólica6.

A abertura do sinal, no entanto, não foi a única modificação referente a MTV Brasil, 

para continuar alcançando o público jovem, a geração y7, repensar a sua grade seria 

necessário. Não seria novidade a modificação de sua programação, já que esse hábito 

lhe  era  peculiar,  sempre  metamórfico;  não  fosse  a  diminuição  considerável  do  seu 

produto base, o videoclipe. Portanto, o que foi uma estratégia de sucesso das indústrias 

fonográficas  se  deparou  com  um  problema  chamado  pirataria,  o  que  ocasionou 

6 MTV Brasil na Parabólica. Disponível em: <http://mtv.uol.com.br/parabolica/oquee> Acesso em 10 de junho de 
2010.
7 LOIOLA,  Rita.  Geração  Y. Artigo publicado na  revista  Galileu Disponível  em: 
< http://revistagalileu.globo.com/Revista/Galileu/0,,EDG87165-7943-219,00-GERACAO+Y.html> Acesso em 10 de 
julho de 2010 
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modificações claras na sistemática das indústrias fonográficas. Os videoclipes até então 

cada vez mais caros deixaram de ser economicamente viáveis. Além da derrocada das 

gravadoras, graças à pirataria, os sites de compartilhamento de vídeo e áudio, como o 

youtube, começaram a exercer uma função que antes pertencia  a TV, a exibição de 

vídeos,  o  que  ocasionou  por  parte  da  audiência  um desinteresse  pelos  videoclipes 

exibidos constantemente  na grade do canal.  Sendo assim,  atualmente a MTV Brasil 

transmite  reality  shows norte-americanos  e  programas  de  entretenimento,  os  vídeos 

musicais permeiam a grade em horários específicos. 

Diante  dos  diversos  videoclipes  e  filmes  produzidos  pela  TV e  cinema,  surgem 

produtos  do  meio  cibernético.  Um dado  que  reitera  o  crescimento  da  Web e  seus 

produtos é o crescente número de  blogs, que até o ano de 2008 eram cerca de 100 

milhões,  mais do que o dobro dos hospedados há um ano. (SIBILIA, 2008).  O que 

confirma de alguma forma o crescente poderio do mundo cibernético, fornecendo assim 

uma pista do que seria esse atual interesse da mídia tradicional pelas personalidades do 

mundo Web.

Em menos de uma década, os computadores interconectados através das redes 
digitais  de  abrangência  global  se  converteram  em  inesperados  meios  de 
comunicação.  No entanto esses,  novos canais não se  enquadram de maneira 
adequada no esquema clássico dos sistemas broadcast.(SIBILIA, 2008, p. 11)

Portanto, como alguns personagens se tornam célebres dentro da blogosfera? Como 

elas se tornam tão interessantes para a televisão? Para isso será necessário apreender 

uma noção sobre o estudo das subjetividades, além de tentar vislumbrar as modificações 

e adaptações do mundo televisivo com o advento e popularização da Internet. Mas em 

primeiras linhas já é possível por meio de breve pesquisa sobre o assunto perceber que 

para um blogueiro se tornar vj na MTV Brasil é preciso que o número de acessos a seu 

blog seja “considerável”. Além disso, possuir um perfil que possa se inserir no contexto 

MTV.

Personalidades da Internet que Migram Para a TV

Primeiramente, uma breve noção de como se constitui a formação do “eu”, ou seja, 

o estudo das subjetividades, a partir das propostas defendidas por SIBILIA (2008). A 
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subjetividade não é simplesmente algo imaterial que reside dentro de uma pessoa, mas 

embodied, encarnada num corpo e embedded, embebida numa cultura intersubjetiva. 

É  impossível  negar  que  certas  características  biológicas  traçam  e  delimitam  as 

possibilidades de vida de cada um. No entanto, as relações com o outro, com o mundo 

se refletem na constituição de um ser humano. Por isso que quando ocorrem mudanças 

nas possibilidades de interação, as subjetividades se alteram de uma forma complexa e 

múltipla. (SIBILIA, 2008). 

Dessa  forma,  tanto  modificações  no  fluxo  de  informação,  quanto  a  lógica 

mercadológica podem constituir importantes fontes e evidências de uma nova sociedade 

que vem se desenhando. Os corpos humanos se encontram numa constante modulação, 

tentando se adaptar ao ritmo de informações e acontecimentos do mundo atual.

As  experiências  subjetivas  podem ser  estudadas  em função  de  três  perspectivas 

diferentes. A primeira se refere ao nível  singular, cuja análise focaliza a trajetória de 

cada indivíduo como um ser único e irrepetível, tarefa da psicologia, por exemplo, ou 

até  mesmo  das  artes.  Em  outra  extremidade,  estaria  a  perspectiva  universal da 

subjetividade, que abrangeria todas as características comuns ao gênero humano, através 

do  estudo  da  biologia  e  da  lingüística,  se  faria  esse  mapeamento.  Entre  essas 

perspectivas,  aquela  denominada  particular  ou  específica,  que  pretende  detectar 

aspectos comuns a alguns sujeitos, mas não necessariamente a todos seres humanos. A 

perspectiva  particular  engloba  os  aspectos  da  subjetividade  que  são  evidentemente 

culturais frutos de pressões e forças históricas. (SIBILIA, 2008)

É  provável  que  a  necessidade  de  se  tornar  conhecido  seja  uma  tendência  da 

sociedade atual. Entretanto, é importante levar em conta que o estudo das subjetividades 

não é uma resposta, para esse fluxo migratório da Web para a TV, mas provavelmente é 

uma parte da resposta a essa explosão de pessoas se expressando por meio da internet.

Entretanto, é impossível não analisar em que contexto e motivados pelo que surgem 

esses célebres da Internet e como migram para a televisão, que ainda é um dos maiores 

veículos de comunicação. A partir daí é possível constatar uma gama de personalidades, 

possíveis  célebres  e  de  alguma  forma  enquadrar  os  personagens  deste  artigo  em 

categorias.

ROJEK  apud  PRIMO  (2009),  distingue  as  celebridades  em  três  tipos  básicos: 

celebridade  conferida que é aquela oriunda da realeza; a  adquirida, que é aquela que 
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deriva de realizações e conquistas individuais e a  atribuída, que é aquela que mesmo 

sem talento ou habilidade excepcional, se faz célebre por intermediários culturais.

Dentre  esta  última  categoria,  um sub-tipo  é  denominado  como  celetóide:  “uma 

forma de celebridade atribuída, gerada, comprimida e concentrada pela mídia”. (ROJEK 

apud PRIMO, 2009, p. 04). São os sucessos passageiros, aqueles detentores de cinco 

minutos de fama. Os participantes de reality-shows são exemplos dessa categoria, ou até 

mesmo  as  personalidades  que  se  exibem  na  Web e  participam  de  programas  de 

auditório,  servindo apenas como uma espécie de alegoria para o escárnio da própria 

sociedade.

Mas em qual categoria se enquadrariam os célebres da MTV Brasil? Primeiramente, 

uma pesquisa sobre a origem dos três selecionados para o estudo, que são o Didi, a 

Marimoon e o Marcelo Adnet. Pode-se afirmar que os três se destacaram de alguma 

forma no ciberespaço, os dois primeiros eram blogueiros, enquanto que o terceiro teve 

uma  trajetória  distinta,  exibindo  seus  dotes  artísticos  pela  Web.  Nenhum  dos  três 

certamente  se  encaixaria  na  primeira  categoria,  tão  pouco  seriam  taxados  como 

celetóides.

A vj  Marimoon, conforme seu perfil no site da MTV no que se refere a formação 

acadêmica tem um pouco de design, um pouco de informática e um pouco de moda. O 

suficiente para a sua participação na campanha de marketing das sandálias Mellissa, em 

2007,  junto  as  suas  amigas  blogueiras,  que  também participaram da  campanha.  No 

entanto,  somente ela conseguiu se estabelecer como celebridade adquirida,  migrando 

assim para a TV. (PRIMO, 2009)

Apesar de ser formado em jornalismo, o vj Marcelo Adnet, ficou conhecido por seu 

talento  artístico.  Durante  muitos  anos  atuou  em peças  de  humor,  fazendo stand-up 

comedy. Mas foi em 2007 que ele permeou a Internet em um viral (espécie de trailers 

ou jogos, que são veiculados na Web e fazem referência ao produto lançado, no caso o 

filme “Podecrer”8). Em 2008, fez participações no programa Quinta Categoria, este que 

até hoje faz parte da grade da MTV. Ator de teatro se lançou na Web, no cinema, mas 

somente conseguiu lançar-se a categoria de celebridade adquirida, reconhecida assim 

pelo grande público, por intermédio do canal jovem no ano de 2008. 

O  programa  15  minutos,  comandado  por  Adnet  apresenta  uma  abertura  que  é 

constituída  de  uma  chave  que  cai  em  uma  fechadura,  os  telespectadores  como  se 

8 Filme  lançado  em  2007,  que  contou  com  uma  estratégia  de  marketing,  veiculada  na  web.  Disponível  em:  
<http://cinema.uol.com.br/ultnot/2007/10/23/ult4332u508.jhtm> Acesso em 05 de julho de 2010 
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estivessem adentrando a intimidade da casa de alguém. Começa o programa, um cenário 

composto de objetos que parecem ser realmente do apresentador, como exemplo o vinil 

da Olívia Newton-John; o figurino de Adnet e de seu companheiro de programa é o 

mais despojado possível: chinelos, bermudas, meias, tudo remete a privacidade de um 

quarto. É uma alusão clara ao indivíduo que do computador de seu quarto interage com 

o mundo, Adnet possui um companheiro de cena, que não tem rosto é mascarado, ou 

seja, a representação de um amigo imaginário que pode ser qualquer um e ao mesmo 

tempo ninguém.

Em  um  momento,  durante  o  programa9 exibido  em  2008,  recebe  um  email  se 

referindo a ele e seus amigos, logo o apresentador afirma só possuir um amigo, aquele 

que  está  ao  seu  lado  em  seu  quarto-cenário,  que  é  o  seu  então  companheiro  de 

programa, Kiabbo. Mais uma tentativa de manter o publico em total estado de imersão 

como se naquele programa estivesse realmente  um jovem,  no seu quarto,  diante  do 

computador, interagindo com outras pessoas por meio da internet. Por mais que pareça 

estranho é isso que acontece.  Entretanto,  existe  um controle  por  detrás  disso,  é  um 

conteúdo  que  só  é  exibido  com o  crivo  da  emissora,  além de  toda  produção,  que 

juntamente com o talentoso Adnet constituem, algo que parece, mas não é.

Assim  como  Adnet,  Didi,  também  jornalista,  se  firmou  na  emissora  de  tv, 

entretanto, as trajetórias foram diferentes. Didi atuou como jornalista e ficou bastante 

conhecido na blogoesfera, com o seu blog Te dou um dado, que é voltado para humor e 

juntamente  com  suas  parceiras  blogueiras,  escreve  textos  debochados  sobre 

celebridades instantâneas (celetóides) e famosos (celebridades). Devido a repercussão 

do blog, em 03 de maio este passou a integrar o portal R7 10 (Record). Apesar de estar 

na televisão, ainda mantém suas atividades como blogueiro.

No caso do Didi como uma espécie de continuação de seu “Didiabólico” da tv, o 

apresentador  também  dá  conselhos  pela  Web.  No  caso  do  programa  televisivo  o 

aconselhamento leva o tempo de duração do programa, já na Web as dicas para solução 

de problemas são dadas por escrito. Assim como no Te dou um dado, o humor corrosivo 

se mantém.  É importante  mencionar  que o apresentador  participa  como repórter  do 

Furo MTV, e ainda tem uma coluna no programa Scrap. 

9  Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=8OQHfGtW5GA> Acesso em 4 de julho de 2010 
10 Disponível em::<http://portalimprensa.uol.com.br/portal/agenda/2010/05/03/imprensa35382.shtml> Acesso em 04 
de julho de 2010. 
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Marimoon à frente de seu programa, faz uma linha entretenimento, mais cultural, 

com matérias sobre peças teatrais, dicas sobre Internet e games, entrevistas. Além disso, 

a apresentadora possui um portal que oferece a opção  Marimoon ao vivo, em que a 

qualquer momento a apresentadora pode aparecer na telinha da TV que se pixeliza no 

monitor do computador, mais uma estratégia para manter o público conectado.

Segundo a classificação de Rojek todos os indivíduos citados seriam celebres, mas 

será  que  para  Edgar  Morin,  os  apresentadores  da  MTV  seriam  considerados 

celebridades? Para Morin uma estrela apresenta uma natureza humana e sobre-humana, 

ao mesmo tempo em que os célebres são familiares, também são inacessíveis. Portanto, 

pode-se falar numa identificação do público com sua natureza humana e uma projeção 

destes sobre a sua natureza divina, poderosa e altiva. (Morin, 1977).

Diante do raciocínio do sociólogo francês, os apresentadores da MTV não seriam 

exatamente  olimpianos.  Mas  o  que  mudou?  É  provável  que  o  equilíbrio  entre 

identificação e  projeção, não seja mais o mesmo.  No que se refere aos  VJ’s  é visível 

uma maior  identificação por parte  de sua audiência  que uma projeção propriamente 

dita.

Outro aspecto relevante é a aura de beleza e distanciamento que as grandes estrelas 

costumam cultivar e que não parece algo inerente aos intrépidos apresentadores. Diante 

disso, é coerente afirmar que essa nova safra de célebres advindos ou simplesmente bem 

sucedidos  na  Internet  não  seriam semideuses,  mas  apenas  mortais,  dotados  de  uma 

miscelânea  de características  intrigantes  capazes  de  cativar  desde homens  simples  a 

Deuses. Afinal de contas, de acordo com a mitologia até Deuses podem se encantar por 

alguns mortais.

Poderia-se falar, talvez, em dimensões de estrelas, possivelmente os vj’s não seriam 

estrelas  de  primeira  grandeza,  como  as  que  permeiam  a  indústria  cinematográfica 

hollywoodiana, ou o casting de alto escalão da rede Globo. 

Entretanto,  é  possível  afirmar  que  alguns  mortais  tentaram  alcançar  o  Olimpo, 

transformando-se  em imortais.  O que não é  o caso  de  antigos  integrantes  do canal 

jovem, que até se mantém em outras emissoras de maior porte. No entanto, nenhum 

deles  conseguiu associar  o  distanciamento  a sua imagem,  algo peculiar  aos grandes 

ícones.

O  sociólogo  inglês  não  utiliza  a  mitologia  para  falar  das  estrelas  de  primeira 

grandeza, mas utiliza o termo celebridade encenada:
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Celebridade  encenada  refere-se  às  tecnologias  calculadas  e  estratégias  de 
desempenho  e  autoprojeção  destinadas  a  alcançar  um  status  de 
monumentalidade  na  cultura  pública.  Em  casos  onde  essas  tecnologias  e 
estratégias têm sucesso, a celebridade adquirida pode adquirir uma duradoura 
importância icônica.(ROJEK, 2008, p. 131).

O autor  através  dessa  conceituação  tenta  desmistificar  a  aura  das  estrelas,  mas 

também não  nega  que  haja  celebridades,  quer  por  estratégia  de  marketing,  por  um 

discurso bem planejado ou pelo agenciamento da beleza, que são capazes de se estender 

no tempo e perpetuar seu nome na memória da sociedade.

Conclusão

É impossível  não constatar  que  a  Internet  é  uma espécie  de vitrine  de  talentos. 

Entretanto, o fato de ser conhecido na blogosfera não eleva ao patamar de celebridade, 

pois a Web ainda é um ambiente restrito a grande parte da população brasileira.

Mas é importante constatar que a incorporação desses célebres do ciberespaço ao 

mundo  televisivo  não  é  mero  acaso,  pois  a  linguagem  do  meio  Web vem  sendo 

incorporada pela MTV Brasil. Portanto, desde o nome dos seus programas, passando 

pelo ritmo de sua programação, até seu casting, o canal estabelece um nítido link com a 

web.

Além de se enquadrarem muito bem à grade fragmentada, essas novas celebridades 

através  da  Internet,  mantém  uma  audiência  dispersa,  geralmente  distante  da  TV, 

próxima e com interesse no conteúdo da emissora.

Um ponto que parece ser senso comum entre os  VJ’s quando se está na TV é a 

cautela na sua fala, pois a emissora mesmo que indiretamente exerce um controle do 

conteúdo  de  sua  programação.  Outro  aspecto  que  diferenciaria  esses  célebres  das 

grandes estrelas é o seu valor no mercado, o valor de seus contratos não atinge cifras 

consideráveis dentro da sistemática mercadológica vigente das grandes celebridades.

É provável que algumas dessas novas celebridades da MTV só funcionem nesse 

canal. O que não é uma regra ou um demérito. Entretanto, é importante destacar que 

nem todo blogueiro almeja a fama e que as distinções entre estrelas e suas grandezas é 

algo que procede. 

Diante do que foi apresentado, compreende-se que uma celebridade adquirida se 

estabelece dentro da lógica mercadológica, podendo movimentar as mídias ao seu redor 

seja o impresso, o rádio, o cinema, numa menor ou maior proporção. Entretanto, o meio 
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agenciador de uma celebridade ainda é a TV, o alcance desse meio ainda é um dos 

maiores no Brasil. Quando se fala de uma celebridade encenada, uma emissora como a 

rede Globo é uma das poucas capazes de gerenciar uma celebridade dessa envergadura.
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