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Resumo 

 

Apresentamos neste trabalho uma análise sobre a indústria das celebridades, 

considerando sua forma de sustentação e funcionamento, bem como qual o papel 

desempenhado pelo indivíduo que dela faz parte. Para tanto, exploramos a trama e os 

personagens da série BoJack Horseman, conhecida por exercer uma crítica à cultura de 

celebridades. A animação para adultos vale-se de uma gama de arquétipos na 

construção de seus personagens, apresentando-os como celetóides que buscam sua 

celebrificação. A indústria, por sua vez, como parte da tríade que compõe a moderna 

cultura de celebridades, ao mesmo tempo em que cria indivíduos célebres, - cujo 
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reconhecimento é validado pela mídia - os transforma em marcas, produtos 

padronizados e substituíveis, o que pode contribuir para a decadência dos mesmos. 

 

 

Palavras-chave: Indústria de celebridades; Celetoide; Celebridade-marca; Bojack 

Horseman. 

 

 

 

Introdução 

 

Com início no final do século XVIII, a cultura de celebridades marca de forma 

expressiva o século XXI, principalmente em razão da forte projeção midiática que lhe 

foi concedida. Desde sua origem, o que hoje entendemos por celebridade está direto e 

necessariamente ligado à existência de um aparato cultural composto por três 

elementos: um indivíduo, uma audiência e uma indústria (MOLE, 2007). Essa tríade 

trabalha em conjunto para construir todo um imaginário em torno de determinado 

indivíduo, promovendo-o como alguém fascinante e digno de se tornar uma figura 

célebre.  

 

Com o presente trabalho, dedicamo-nos, pois, a discutir como a indústria de 

celebridades se estrutura e se retroalimenta, objetivando apontar o papel do indivíduo - 

enquanto figura célebre - nessa indústria e o modo de funcionamento dessa maquinaria. 

Utilizamos, para tanto, a série estadunidense BoJack Horseman, a partir da qual 

desenvolvemos tanto uma análise geral, quanto uma abordagem mais específica dos 

episódios 2 e 3 da primeira temporada – BoJack, o traidor da pátria e A filha pródiga.  

 

Para o desenvolvimento das discussões que serão apresentadas a seguir, lançamos mão 

de autores e conceitos como Edgar Morin e suas definições de projeção e identificação; 
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Chris Rojek e o conceito de celetóide; Graeme Turner e sua abordagem acerca da 

Economia Política da Comunicação;  e Alex Primo com sua análise sobre as 

celebridades narcisistas. As leituras feitas em torno destes e de outros autores 

possibilitaram a apropriação de determinados conceitos no sentido de estimular 

pensamentos em torno da cultura e da indústria de celebridades. 

 

 

BoJack Horseman: uma série construída por arquétipos 

 

Produção original da Netflix, a série BoJack Horseman estreou em 2014 e está 

atualmente com sua terceira temporada disponível na plataforma de streaming. A 

animação para adultos criada por Raphael Bob-Waksberg ambienta-se em um mundo 

onde seres humanos dividem espaço com animais antropomórficos e conta a história de 

BoJack Horseman, um cavalo narcisista, autodepreciativo e desagradável, protagonista 

de um programa de televisão dos anos 90. O ex-astro encontra-se longe dos holofotes 

desde o cancelamento de seu seriado Horsin’ Around, o qual relatava as aventuras e 

desafios de um jovem cavalo ao adotar três crianças, dentre elas a personagem Sarah 

Lynn, que ganha maior relevância ao longo da série. BoJack leva uma vida decadente 

em uma luxuosa mansão em Hollywood, e, enquanto isso, precisa conviver com Todd, 

seu amigo e hóspede; Princess Carolyn, sua agente e ex-namorada; Diane Nguyen, 

ghostwriter responsável por escrever a biografia que possivelmente o trará de volta à 

condição de celebridade; e Mr. Peanutbutter, colega e ao mesmo tempo rival, ex-estrela 

de um seriado semelhante a Horsin’ Around. 

 

Em BoJack Horseman, é possível identificar alguns arquétipos ao analisar os 

personagens da série. De acordo com o dicionário online Michaelis
7
, o termo arquétipo 

                                                 
7 Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&amp;f=0&amp;t=0&amp;palavra=arqu%C3%A9tipo>.  

Acesso em:  4 jun. 2017. 
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vem do grego arkhétypon e era utilizado por Carl Gustav Jung, fundador da Psicologia 

Analítica, para referir-se a imagens primordiais do inconsciente coletivo que podem ser 

encontradas nos mitos, lendas e contos de fadas. Neste sentido, os arquétipos também 

estão inseridos no contexto de funcionamento da indústria cultural (MORIN, 2005). A 

necessidade técnico-burocrática demanda uma produção cultural em massa, 

estandardizada, da indústria; todavia, essa tendência vai de encontro a uma outra 

exigência: a reivindicação constante de produtos novos e individualizados. Assim, a 

indústria cultural utiliza a estrutura do imaginário, a fim de satisfazer e superar esse 

paradoxo. 

 

Esse imaginário constitui-se segundo arquétipos, ou seja, figurinos-modelo do espírito 

humano contidos em temas míticos. Assim, um produto é fabricado a partir de um 

padrão já racionalizado, contudo sob a condição de que tal produto também possui 

características individuais. Os arquétipos, portanto, são transformados em estereótipos. 

Desse modo, a partir das definições e conceituações de arquétipo, identifica-se 

claramente aqueles presentes em BoJack Horseman: o personagem garanhão é um 

cavalo, a agente esperta e ardilosa é uma gata e o amigo alegre e bobão é um cachorro. 

Todos esses estereótipos são conhecidos e naturalizados socialmente, incluindo o da 

garota-problema de Hollywood, que começou a carreira ainda criança e, ao crescer, 

envolveu-se com escândalos na mídia, representada pela personagem Sarah Lynn. 

 

 

Celetóides e celebrificação em BoJack Horseman 

 

Antes de discutirmos as ideias de celetóide e celebrificação no contexto da série aqui 

abordada, faz necessário apresentá-las conceitualmente. De acordo com o sociólogo 

inglês Chris Rojek (2008), celetóides são celebridades que não possuem um talento 

específico que as levou à fama, sendo conhecidas apenas porque todos sabem quem elas 
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são. Atualmente, um termo bastante utilizado para designá-las é o de subcelebridade, o 

qual possui sentido semelhante e está ligado à noção de celebridade passageira. Para 

Rojek (2008), as celebridades podem ser classificadas ainda como conferidas, ou seja, 

quando o status é hereditário; adquirida, quando há destaque por alguma habilidade 

pessoal ou talento específico e atribuída, isto é, quando um indivíduo comum é elevado 

por meio dos desdobramentos midiáticos e da indústria de celebridades. 

 

Já em relação aos conceitos de celebrificação e celebritização discutidos por Driessens 

(2014) - e que são comumente utilizados de forma indiferente -, define-se que 

celebrificação é o processo no qual pessoas comuns e figuras públicas são 

transformadas em celebridades, envolvendo, portanto, mudanças no nível individual - 

socialites, políticos, professores, médicos, dentre outros, se tornam pessoas célebres 

pelos mais variados motivos. Já a forma de incorporação da lógica da celebridade em 

outras esferas sociais que não a midiática, denomina-se celebritização; trata-se de um 

fenômeno de ordem social e intimamente vinculado ao processo de celebrificação - um 

exemplo comum atualmente é o caso de padres e pastores que se tornam cantores, 

levando à celebritização da esfera religiosa. 

 

Após uma tentativa de iniciar a carreira como comediante em bares noturnos, BoJack 

consegue uma chance de se tornar celebridade quando seu amigo Herb, também 

comediante, é convidado por uma famosa produtora de seriados para dirigir uma 

produção própria, e o oferece a chance de protagonizar a série. Com isso, o ator passa 

pelo processo de celebrificação, deixando de ser apenas um indivíduo comum para se 

tornar uma estrela
8
. Devido ao carisma do personagem interpretado por BoJack em 

Horsing Around, ele recebe reconhecimento do público e se torna uma celebridade. 

Contudo, após o término da série, Horseman passa a viver apenas dos resquícios de sua 

                                                 
8 Apesar dos estudos que indicam diferença de sentido entre estrela, famoso, celebridade, etc, neste trabalho, por 

limitacão de espaço para realizar tal abordagem, utilizaremos os termos como sinônimos. 
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fama passageira, já que a mídia não sustenta mais sua imagem como antes, o que o 

torna um celetóide. 

 

A partir dos pensamentos de Primo (2009, p. 161), podemos afirmar que BoJack é um 

celetóide narcisista, o que “se caracteriza por uma visão de si inflada, sentimento de 

superioridade e excessiva autoadmiração”. O termo é derivado da mitologia grega, que 

conta a história da paixão de Narciso pela própria imagem refletida na água. Assim, “a 

palavra refere-se a pessoas autocentradas, com grande apreço por si próprias e, não raro, 

[que] demonstram dificuldades em manter relacionamentos íntimos” (PRIMO, 2009, p. 

161).  BoJack sente que precisa sempre estar na companhia de quem o admira, de uma 

audiência que valide sua autoestima. O perfil individualista supõe que, de acordo com 

sua vontade, pode moldar o mundo da maneira que bem entende, assim como o 

narcisista, que busca reafirmação constante no mundo, o qual ele encara como um 

espelho. 

 

Dessa forma, BoJack envolve-se em escândalos, mas nem sempre de modo voluntário. 

Sua maior preocupação não é participar de conflitos para voltar a ter destaque na mídia, 

mas sim para buscar uma verdadeira identidade para si, para refletir quem ele é e o que 

busca de fato em sua vida. Tudo gira em torno de si mesmo: BoJack permite que Todd - 

o qual um belo dia amanheceu na casa do astro após uma festa - more com ele para não 

se sentir tão sozinho e para poder ter alguém que o faça sentir-se superior, já que trata o 

amigo como se este fosse uma criança ingênua e atrapalhada. Da mesma forma, ele 

utiliza Diane, sua ghostwrite, para desabafar sobre si mesmo e para falar sobre seu 

mundo. Já Mr. Peneautbutter – um cachorro que fazia um seriado parecido com o de 

BoJack nos anos 90 -  é visto como um rival que o protagonista tenta evitar, mas em um 

episódio, quando o cachorro pergunta por que o astro o odeia tanto, a resposta é: 

“Porque eu tenho inveja de você. [...] Eu queria me sentir bem comigo mesmo, assim 

como você”. 
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Apesar de nem sempre voluntários, os escândalos de BoJack giram em torno de seus 

próprios conflitos individuais. No segundo episódio da primeira temporada denominado 

“BoJack, o traidor da pátria”, Bojack fica nos holofotes da mídia após comprar e comer 

os muffins que seriam supostamente adquiridos por Neal McBeal, uma foca oficial da 

marinha dos EUA. Na discussão que ocorreu no mercado onde ambos estavam tentando 

comprar o produto, McBeal chama o ator de subcelebridade, e o mesmo mostra-se 

extremamente ofendido e não devolve a caixa de muffins. Logo, um acontecimento 

aparentemente corriqueiro ganha uma grande proporção ao ser noticiado na rede de 

televisão. Horseman acaba se envolvendo em uma “grande polêmica” criada pela 

própria mídia, a qual instiga os telespectadores a se importarem com um fato que, pela 

sua essência, não deveria ganhar tamanha relevância no contexto midiático. 

 

Como dito, uma notável cobertura jornalística é preparada pela imprensa para noticiar o 

“caso dos muffins”. Há um momento em que, quando uma repórter está fazendo uma 

transmissão ao vivo sobre a votação de uma lei que pode reestruturar a educação do 

país, ela é interrompida pelo âncora do jornal que traz novas informações sobre o caso 

de BoJack. É notório o quanto a mídia ignorou fatos importantes para abordar o dito 

escândalo dos muffins, e o quanto o jornalismo sensacionalista intensifica a visibilidade 

de celetóides. Para Turner, esses escândalos noticiados não são necessariamente ruins 

para a celebridade, já que “pode[m] atrair pessoas para ver o próximo filme deles ou sua 

próxima aparição ao vivo” (2004, p.36). 

 

Podemos, sem muito esforço, traçar um paralelo entre o que acontece com BoJack e o 

que, não raro, vira notícia na sociedade atual: por exemplo, temos o dia em que Jornal 

Extra
9
 publicou uma matéria sobre a atriz Paolla Oliveira, a qual havia pintado as unhas 

de branco pela paz; ou até mesmo o site UOL
10

, que publicou uma notícia informando 

                                                 
9 Disponível em: https://extra.globo.com/mulher/paolla-oliveira-pinta-uma-unha-de-branco-pela-paz-chega-de-

violencia-12177873.html 

10 Disponível em: https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2017/05/10/gente-como-a-gente-sandy-usa-

banheiro-de-posto-de-gasolina.htm 
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que a cantora Sandy utilizou um banheiro de posto de gasolina. São sensacionalismos 

midiáticos que, contraditoriamente, ganharam mais ênfase do que notícias de 

acontecimento políticos que tomavam conta do país durante o mesmo período. 

 

A estratégia utilizada por BoJack para voltar a ser visto como uma celebridade foi o 

lançamento de seu livro; já Sarah Lynn, sua filha na série Horsing Around, utilizou 

outras estratégias. A garota ainda era aclamada pelo público e pela mídia por ter se 

tornado cantora após o termino da série; entretanto, quando atinge os seus 30 anos, as 

únicas notícias que aparecem sobre ela tratam do quanto sua carreira ficou esquecida. A 

partir de então, Sarah Lynn busca novas formas de se manter sob os holofotes, como, 

por exemplo, o namoro com o ator Andrew Garfield. Após o término do 

relacionamento, o qual ainda lhe fornecia alguma aparição, Sarah entrega-se as drogas e 

dá inicio a uma série de escândalos para chamar a atenção da imprensa, entre eles estão 

esfaquear-se, defecar no sofá de uma loja, e promover grandes festas de orgias. Por 

meio da lógica “falem mal, mas falem de mim”, Sarah tenta manter-se na mídia e 

vender a imagem de uma nova celebridade. Mais uma vez, o jornalismo sensacionalista 

pode parecer contrário aos interesses da indústria e/ou do indivíduo, mas ele intensifica 

a visibilidade cultural e a venda dessa celebridade-mercadoria. 

 

É notório que celetoides como BoJack e Sarah, assim como as celebridades conferidas, 

adquiridas e atribuídas (ROJEK, 2008), necessitam da mídia para manter sua fama. A 

indústria, porém, visa as celebridades como produtos substituíveis, controlando sua 

imagem e tempo de fama (TURNER, 2004). O desafio, portanto, é conseguir manter o 

interesse e reconhecimento dos veículos, ultrapassando a categoria de celetoide. Primo 

(2009, p.182) defende que “apesar das aspirações à celebrização e reconhecimento 

duradouro, poucos são aqueles que conseguem ultrapassar a categoria de celetoides”, e 

as estratégias usadas por cada personagem para quebrar essa barreira são encontradas de 

diversificadas maneiras ao longo da série. 
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Uma análise sob o olhar da Economia Política da Comunicação 

 

De acordo com Turner, o contexto do surgimento da Economia Política da 

Comunicação (EPC) é delineado por duas forças: “a globalização da mídia e da 

indústria do entretenimento, e a convergência entre as tecnologias usadas como sistemas 

de entrega entre as indústrias da informação, entretenimento e mídia” (2004, p.31). No 

âmbito do surgimento e da necessidade cada vez maior de estudar as indústrias da 

cultura e da mídia, especialmente a partir dos anos 1960, houve uma necessidade 

crescente de aproximar os campos da Economia Política e da Comunicação.  

 

Neste sentido, fenômenos específicos gerados no ambiente da comunicação passaram a 

ser analisados, especialmente os concernentes às relações de poder presentes nos 

processos de produção, distribuição e consumo de comunicação e de informação 

(KALIKOSKE, 2001). Assim, delineia-se uma relação bastante estreita entre a 

acumulação capitalista e os espetáculos midiáticos, especialmente na área 

comunicacional, que é o principal objeto de estudos da EPC. 

 

Essa ligação entre a indústria e a economia pode ser observada especialmente por meio 

de sua integração vertical, na qual há “o controle da corporação da gama completa dos 

processos industriais desde a produção de conteúdos, softwares e hardwares até o 

marketing, exibição e entrega aos consumidores” (TURNER, 2004, p.43). Todo o ciclo 

industrial da mídia é feito de modo a ser monetizável e a gerar lucros. Em BoJack 

Horseman, um dos principais produtos dessa construção é a celebridade, que emerge 

como uma das mercadorias mais rentáveis do processo. Como define Primo (2009, 

p.171), “celebridades são fenômeno típico da indústria cultural, vinculado à força 

difusionista e aos interesses mercadológicos da mídia de massa”. 
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Turner (2004) defende que marcas e celebridades de sucesso tornam-se, então, a mesma 

coisa. De acordo com o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, marca é uma 

palavra derivada do germânico marke, e significa sinal. Trata-se de um ato ou efeito de 

marcar um objeto para reconhecê-lo posteriormente. A celebridade seria, então, uma 

marca que vende sua identidade como principal produto: a imagem física associada a 

uma história específica. Os escândalos em que BoJack se envolve, por exemplo, são 

marcas da personalidade do protagonista constantemente vendidas pela mídia. Portanto, 

é também a personalidade do personagem, não só seus papeis em filmes e seriados, que 

o colocam em destaque e que são vendidos pela indústria. 

 

O fato de a personalidade dos indivíduos ser tão lucrativa enquanto mercadoria pode ser 

analisada a partir dos conceitos de projeção e identificação cunhados por Morin (1984). 

Para o estudioso, a ideia de projeção consiste no ato de pessoas comuns projetarem nas 

celebridades os seus desejos; trata-se de um movimento de distanciamento. A 

identificação, por sua vez, consiste em um movimento de aproximação e 

reconhecimento, em que as celebridades são enxergadas como sendo “gente como a 

gente” (MORIN, 1984). Esses termos podem ser exemplificados com o lançamento da 

biografia de BoJack, que foi uma tentativa de o reposicionar na indústria midiática e de 

recuperar sua fama. No momento em que os dois primeiros capítulos do livro são 

vazados por Diane, sua ghostwriter, o público os recebe com respostas positivas. 

Quando questionada sobre a imagem de fracasso que foi passada sobre ele, Diana diz a 

BoJack: 

 

 As pessoas respondem ao retrato imperfeito que pintei de você, elas se 

enxergam nele. (...) Quando as pessoas descobrem que alguém como 

você, que parece melhor que pessoas comuns, é tão ferido e vulnerável 

quanto elas, faz com que se sintam menos sozinhas. 
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O livro se torna um best-seller, o que rende a BoJack um Globo de Ouro e cumpre o seu 

objetivo de relançar o astro na indústria. As celebridades, desse modo, podem ser 

encaradas como produtos que promovem produtos (TURNER, 2004). O livro e os 

escândalos são produtos midiáticos produzidos por BoJack e vendidos com sucesso por 

retratarem a personalidade e aspectos identificáveis para pessoas comuns da sociedade.  

 

Por outro lado, a indústria busca padronizar os indivíduos, o que, por vezes, os impede 

de construir suas próprias narrativas e de manter, de forma independente, o seu lugar 

sob os holofotes (TURNER, 2004). BoJack é sempre abordado nos lugares que 

frequenta como: “Você não é o cavalo de Horsing Around?”, nunca pelo seu nome. Há 

uma associação imediata entre o papel desempenhado por ele na mídia, o pai adotivo de 

três crianças em um programa de TV, e sua vida real. As pessoas não o enxergam como 

um ator, uma pessoa, ou mesmo como possível elenco de uma futura série, mas como 

um protagonista de uma série que já foi extinta há mais de 20 anos. 

 

Além dele, outra personagem emblemática pode ser mencionada nesse contexto: Sarah 

Lynn, filha de seis anos de idade do protagonista em Horsing Around. Logo no início do 

terceiro episódio – A filha pródiga -, durante uma das gravações do programa, BoJack 

dá uma dica para a menina:  

 

Está vendo essas pessoas? Esses chatos são os melhores amigos que você 

terá. Sem eles, você não é nada, lembre-se disso. Sua família nunca vai 

entendê-la, seus amores vão abandoná-la, mas seus fãs, seja boa com eles 

e eles serão bons com você. Você precisa dar o que eles querem. Mesmo 

que isso a mate, mesmo que isso a esvazie até não ter mais nada para tirar. 

Não importa o quanto isso doa, não pare de dançar e sorrir e dê o que eles 

querem”  
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Em outra parte, o astro, a menina e a mãe de Sarah estão no camarim quando ela 

pergunta a BoJack se ele havia feito faculdade, revelando a ele que gostaria de ser 

arquiteta. Sua mãe prontamente responde: “Faculdade é para pessoas feias que não 

sabem sapatear. [...] Querida, mamãe não fez o que fez para o produtor do Star Search 

para você ser uma arquiteta”.Após 12 anos, Sarah Lynn torna-se uma cantora sensual e 

lança um álbum de músicas do gênero. Interrogada,, ela responde: “Pessoas gostam de 

sexo e, com eu sou sexy, elas gostam de mim”. Após ser questionada se não tinha medo 

de ser trocada por outra garota sexy, a jovem afirma: “Está brincando? Eu sou Sarah 

Lynn e serei sexy para sempre!”.   

 

Um tempo depois, quando Sarah perde todos os atributos de uma celebridade, Sextina 

Aquafina, uma garota de 14 anos, afirma que “agora que Sarah está velha, ninguém quer 

saber dela, eles querem Sextina Aquafina”. Este trecho inicial mostra um embate de 

interesses entre a indústria e o indivíduo. Como afirma Turner (2004, p.37), as 

celebridades são “facilmente substituíveis e rapidamente esquecidas”.  É interessante 

produzir imagens padronizadas para que a indústria possa ter o controle sobre suas 

aparições. A celebridade, por sua vez, quer cultivar uma imagem única, icônica e não 

substituível. 

 

Para Primo (2009, p.188), “o interesse por novidades na internet e a rápida produção e 

circulação de bens culturais aceleraram o aparecimento e a obsolescência das 

celebridades midiáticas”.  Sarah Lynn afirma seu nome e sua identidade, mas em pouco 

tempo surge outra pessoa com o mesmo estilo, a mesma roupa e 16 anos mais nova que 

a substitui de maneira implacável. Turner (2004, p.38) explica que uma vez acabado o 

auge da carreira, a celebridade é “rapidamente substituída em todas essas plataformas 

pelo próximo elenco de novos rostos jovens”, e com Sarah Lynn não foi diferente. A 

garota então se envolve constantemente em escândalos para se manter na mídia, e passa 

a vender uma imagem nova de sua personalidade. A partir do momento em que se torna 

uma celetoide, Sarah busca meios de tornar-se célebre novamente: drogas, festas, 
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namoro com famosos e confusões são meios de chamar a atenção para si mesma e voltar 

à tona. 

 

Ainda de acordo com Primo (2009, p. 168), a emergência de uma celebridade depende 

de sua “vinculação com indústrias e profissionais que possam explorar seu potencial 

lucrativo”. Entre as sub-indústrias que sustentam a indústria das celebridades 

(TURNER, 2004), estão os representantes dos célebres, como assessores de imprensa e 

relações públicas. Dentre suas funções, encontra-se o gerenciamento de crise, que tem 

como objetivo reduzir prejuízos causados por eventuais problemas e escândalos 

envolvendo a celebridade.  

 

À época da polêmica dos muffins, BoJack afirmou, ao vivo, que não considerava que 

todos os militares eram heróis, e logo sua declaração polêmica tornou-se a principal 

manchete de diversos canais de televisão, o que foi alimentado com a presença, durante 

dias, de paparazzis e repórteres cercando a residência do ator. Neal McBeal  - uma foca 

oficial do exército recém-chegado de uma guerra- questionou BoJack: “Você acha que 

só porque você é uma pseudo-celebridade as regras não se aplicam a você?” Diante  

desta crise de imagem e aconselhado por sua agente, Princess Carolyn, BoJack vai ao 

reality show de Mr. Peanutbutter -  intitulado Peanutbutter and Jelly - e, na tentativa de 

se redimir com Neal McBeal, oferece a ele um saco de pães de hambúrgueres velhos, 

simbolizando sua admiração por Neal e seu pedido de desculpas por ter  afirmado que 

os militares não são heróis.  

 

BoJack então começa a criticar a conduta do governo dos Estados Unidos em valorizar 

a paz e condenar a violência enquanto age de forma contrária ao que prega. Critica 

também os realities shows que, segundo suas palavras, “não valorizam assuntos 

complexos e estão repletos de frases vazias”; neste momento BoJack é interrompido 

pelo desvio da atenção para Mr. Peanutbutter, que estava com um balde preso em sua 

cabeça.  
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Com estes recortes, podemos notar que a série apresenta crítica à mídia por valorizar e 

colocar como prioridade produtos  pautados na vida privada de celebridades - a exemplo  

dos  realities shows -, ao invés de abordar assuntos como política, decisões 

governamentais e outros debates de interesse público. Critica-se também a ideia vendida 

de que os realities shows são um retrato autêntico da vida das celebridades, baseado 

unicamente em cenas reais, as quais jamais seriam programadas com o objetivo final de 

alcançar audiência e, consequentemente, lucratividade. 

 

Outra figura central nesse processo é o papel do agente, nesse caso representado pela 

gata Princesa Carolyn. Como define Turner (2004), o papel do agente é encontrar 

trabalho para seus clientes, auxiliar na negociação dos termos dos contratos, aconselhar 

e conseguir publicidade em alguns casos. Princesa Carolyn está o tempo todo em busca 

de clientes e possíveis talentos. Ela pula o muro da casa de BoJack quando descobre que 

Sarah Lynn está sem agente e tenta persuadi-la a se tornar sua cliente. Por telefone, a 

gata sempre dá conselhos a BoJack sobre como se portar, o que falar, como agir, etc. Há 

uma construção da imagem dos personagens por meio das orientações dadas pela 

agente, que representa, na série, o papel dos profissionais das sub-indústrias já 

mencionadas. 

 

Para Primo, “a carreira de uma celebridade, portanto, não é acompanhada apenas de 

luxo e idolatria. A imagem de seu sucesso é tão lucrativa quanto a de seu fracasso” 

(2009, p.168). O jornalismo sensacionalista, como mencionado, contribui para a 

visibilidade das celebridades. As vendas de produtos, de notícias ou da própria vida 

privada do indivíduo - o que envolve sua personalidade -, também são altamente 

lucrativas em momentos de crise. O autor menciona o caso da cantora Britney Spears, 

que continuou sendo capa de revistas mesmo após momentos de dificuldade. Em 2016, 

ela foi capa da revista Forbes após seu novo CD Glory ser considerado um fracasso. 
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Assim, é possível fazer paralelos com algumas celebridades no mundo real. Há diversas 

semelhanças entre a história de BoJack e a do ator estadunidense Charlie Sheen. Ambas 

as trajetórias são compostas por polêmicas
11

, abuso de drogas e vida amorosa 

problemática
12

. Pode-se também traçar paralelos entre Sarah Lynn, a cantora Britney 

Spears
13

 e a atriz Lindsay Lohan
14

. Todas as três começaram a carreira ainda na infância 

e também possuem escândalos e abuso de drogas em suas biografias. Como disse Chris 

Rojek, “a mídia que constrói as celebridades, com frequência não resiste a arquitetar a 

sua queda”. (2008, p. 88), A imagem de BoJack, Sarah Lynn e das celebridades 

supracitadas é vendida e lucrativa tanto em suas melhores fases quanto em seus 

momentos de fracassos, polêmicas e crises. 

 

 

Considerações  

 

Conforme dito anteriormente, a série BoJack Horseman retrata criticamente uma 

indústria de celebridades que se sustenta pela retroalimentação das partes envolvidas: a 

indústria precisa da celebridade para existir, enquanto que a celebridade necessita da 

indústria para se manter como tal. Trata-se de uma espécie de metalinguagem, já que 

essa indústria, através do produto midiático que é a série aqui abordada, fala sobre si 

mesma, sobre suas estratégias e sobre os arquétipos que ela produz e difunde.  

 

                                                 
11 Disponível em: <http://gente.ig.com.br/2016-07-21/charlie-sheen.html> 

12 Disponível em: <http://veja.abril.com.br/entretenimento/charlie-sheen-nao-perdoa-nem-a-baba/> 

13 Disponível em: <http://caras.uol.com.br/musica/ha-10-anos-britney-spears-vivia-sua-pior-fase-relembremomentos- 

que-marcaram-e-como-ela-superou-crise> 

14 Disponível em: <http://www.terra.com.br/diversao/infograficos/lindsay-lohan/lindsaylohan-01.htm> 
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Como Turner (2004) bem ressaltou, é possível observar certo alinhamento entre as 

notícias publicadas pela mídia e os interesses da indústria de celebridades. O jornalismo 

sensacionalista, que aparentemente parece prejudicar, apenas aumenta a curiosidade 

acerca da vida dessas pessoas e, consequentemente, a sua visibilidade. Embora 

buscando outras estratégias para voltar à luz dos holofotes, BoJack, o personagem 

principal da série, consegue seu espaço na mídia - mesmo que breve - com o polêmico 

caso dos muffins, o que não deixa de ser estrategicamente aproveitado por ele. 

 

As celebridades são, portanto, bens de consumo tanto para a indústria quanto para si 

mesmas, o que gera um conflito de interesses. Ao mesmo tempo em que o indivíduo 

deseja e afirma ser autêntico e insubstituível, a indústria o afirma como o contrário, 

como alguém padronizado e substituível de modo a controlar a sua imagem e manter a 

produção massiva. BoJack representa, dessa forma, esta figura que quer ser única, mas 

que foi facilmente esquecida pela mídia e busca incansavelmente recuperar seu lugar 

célebre no meio em que vive, jogando, quando convém, com as regras da 

retroalimentação.  

 

Assim sendo, podemos afirmar que o processo de celebrificação (DRIESSENS, 2014) 

de determinada pessoa, na maior parte das vezes, não resulta unicamente de um esforço 

ou talento individual, mas sim de uma relação entre diversos profissionais, sub-

indústrias e audiência. A todo momento a série BoJack Horseman, utilizando-se dos 

arquétipos já apresentados anteriormente, leva o seu público à enxergar tanto o 

funcionamento dessa indústria de uma forma geral, como os laços que sustentam o 

aparato cultural da celebridade ao unir o indivíduo, a indústria e a audiência. 
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