
Sucesso no YouTube, videolog vira quadro em programa da MTV  
Iuri de Castro Tôrres 
 
Em dois meses, vídeos em que o ilustrador PC Siqueira, 2 4, desabafa sobre temas aleatórios  
são vistos 4,9 milhões de vezes;  
 
Autor diz nunca ter tid o intenção de ser engr açado e que seu videolog é "sobre o que muita  
gente pensa mas não tem coragem de falar" 
 
Há pouco mais de dois meses, o ilustrador e colorista de histórias em quadrinhos Paulo César 
Siqueira, o PC, 24, não conseguiu assistir a "Avatar". 
 
Frustrado com a lotação do cinema e por não conseguir enxergar em 3D - é "vesgo desde 
criança"-, resolveu inaugurar o espaço de desabafo "Mas Poxa Vida", cujos vídeos no Youtube 
já foram vistos 4,9 milhões de vezes. O fenômeno foi parar na televisão - o videolog estreia 
quadro no programa "Comédia MTV" no dia 12 de maio. 
 
O videolog de PC tem produção simples: ele, uma câmera digital e assuntos aleatórios - de 
admitir que faz xixi sentado a opiniões sobre legalização da maconha, vale tudo. "O "Mas Poxa 
Vida" é sobre o que muita gente pensa mas não tem coragem de falar", afirma. 
 
Segundo Siqueira, os espectadores, geralmente, têm vinte e poucos anos, apesar de os vídeos 
também fazerem sucesso entre os adolescentes. "Algumas pessoas que são exatamente do 
tipo que critico incessantemente são fãs, então desisti de tentar decifrar", afirma. 
 
Apesar de tímido, PC diz não se importar com a exposição que os vídeos trazem e não ver 
motivo para ter vergonha. "Falo as coisas em que acredito, não é pra fazer imagem." 
 
Da internet para a TV 
 
O "Mas Poxa Vida" passará a ser veiculado no programa "Comédia MTV", com Marcelo Adnet e 
Dani Calabresa. 
 
"O convite foi uma surpresa, pois nunca tive intenção de ser engraçado", diz Siqueira. Os 
vídeos do vlog já eram postados em um blog da MTV, apesar de, antes, não haver nenhum 
acordo financeiro com a emissora. 
 
Segundo Siqueira, a prioridade será o canal do YouTube, de onde sairão os vídeos para a MTV. 
O único conteúdo exclusivo será uma apresentação. 
 
"Nunca tive uma motivação grande para fazer o videolog. Muita gente me para na rua, pede 
para tirar foto, como se eu fosse famoso. E tem muita gente que me odeia e vive me xingando 
também. Eu me divirto." 
 

 



 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 5 maio 2010, Cotidiano1, p. C3. 


