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Vida real

Se voc  pudesse me dizer
Se voc  soubesse o que fazer
O que voc  faria
Onde iria chegar...

Se voc  soubesse quem voc
At  onde vai a sua f
O que voc  faria
Pagaria pra ver

Se pudesse escolher 
Entre o bem e o mal
Ser ou n o ser
Se querer  poder
Tem que ir at  o final
Se quiser vencer

Se pudesse eu te levaria
At  onde voc  quer chegar
O brilho das estrelas
O primeiro lugar

O mundo  perigoso 
E cheio de armadilhas
De mist rio de gozo
Verdades e mentiras

Viver  quase um jogo
Um mergulho no infinito
Se souber brincar com fogo
N o h  nada mais bonito.

(Paulo Ricardo)
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RESUMO

No presente trabalho fazemos uma incurs o sobre o Reality Show, num estudo 

espec fico do programa Big Brother Brasil 3, abordando a quest o do Anonimato e 

Fama, atrav s da an lise de suas Estrat gias Narrativas. Buscamos explicar o 

fen meno da transforma o de pessoas an nimas em celebridades, mostrando toda 

rede de rela es estabelecidas pelos participantes do BBB 3, durante a conviv ncia na 

casa cen rio, palco da trama que narra o cotidiano de um grupo de jovens. Apoiado

em conceitos de Comunica o, Cultura, Televis o, Narrativa e Reality Show, o

trabalho  vinculado a teoria semi tica da significa o, proposta por Algirda Julien 

Greimas. Ressaltamos as estrat gias do programa, mostrando que elas se estruturam 

com base em elementos ficcionais que estimulam e seduzem o p blico receptor.

Como refer ncia emp rica, o trabalho fundamenta-se no programa Big Brother Brasil, 

exibido pela Rede Globo de Televis o, canal aberto, no per odo de 14 de janeiro a 01 

de abril de 2003. Diante dos resultados obtidos na an lise, verificamos que o BBB 3

um formato misto de realidade e fic o. Que apesar de criar o efeito de um sentido de 

real, de tudo mostrar, sua realidade  artificial, constru da principalmente pela edi o

das imagens.

Palavras-chave: COMUNICA O, CULTURA, TELEVIS O, NARRATIVA, 

REALITY SHOW E BIG BROTHER.
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Cap tulo 1

O olhar apalpa as coisas, repousa 

sobre elas, viaja no  meio delas, 

mas delas n o se apropria.

Merleau - Ponty
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 LUZ E C MERA NO BBB 3

1.1. COMUNICA O E CULTURA

Numa perspectiva macrosc pica de apreens o do mundo, buscamos

entender o homem e sua rela o com a realidade e com os outros, o que 

se configura numa constante necessidade do humano em si manter em 

permanente intera o com outros indiv duos constituintes dessa mesma 

realidade. Algu m a quem possamos dirigir a palavra e estabelecer uma 

situa o de comunica o. Precisamos nos ver como humanos 

constitu dos de sensibilidades, sentimentos e emo es para poder 

praticar atos com sentido como o de contemplar o mundo e dele saber 

assimilar e recolher informa es o que em si j  seria um fen meno

comunicacional.

A filosofia moderna n o v  o homem como uma cria o da 

natureza, mas como um produto resultante de sua pr pria experi ncia,

art fice de si mesmo  a tese de Hegel, Nietzsche e Sartre. Uma 

concep o historicista do homem baseada no princ pio da liberdade 

sobre a intelig ncia, da hist ria sobre a natureza e da exist ncia sobre a

ess ncia. Para os prop sitos desse estudo, escolhemos a concep o que 

considera o homem como ser cultural, por ser a que apresenta maior 

sinton ia como os nossos interesses investigativos.

Al m disso,  a que distingue o homem das outras esp cies, por 

ser dotado da capacidade que lhe possibilita compreender o mundo e,

portanto  ocupar um lugar no espa o social, aqui entendido como 

sociedade, na qual sua atua o se realiza atrav s das cren as, normas e 

regras. Nas Ci ncias Humanas, os estudos da cultura s o utilizados para 

compreender os agentes dos processos culturais, os homens. Na 

comunica o os modos como esses sistemas s o processados para 

produ zirem sentido.
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A semi tica se esfor a para apurar como os processos de 

linguagem engendram -se e funcionam na comunica o e na cultura. 

Antes de precisarmos o conceito de cultura, vamos relacionar pelo 

menos tr s semi ticas: a doutrina dos signos de Charles Sanders Peirce, 

o desenvolvimento do formalismo Russo e a teoria da significa o

proposta por Algirdas Julien Greimas. Nosso trabalho  vinculado 

teoria Greimasiana que se diferencia das demais pela nfase dada ao 

processo de significa o capaz de gerar as rela es entre os signos. A 

semi tica estuda a significa o, que  definida no conceito de texto.

O texto, por sua vez, pode ser definido como uma rela o entre o 

plano de express o e o plano de conte do. O plano de express o refere-

se  manifesta o do conte do em um sistema verbal e n o-verbal. O 

plano de conte do diz sobre o significado do texto, ou melhor, dizendo, 

o que o texto diz e como faz para dizer o que diz. A semi tica proposta 

por Greimas concebe o sentido como um processo gerativo em um 

pe rcurso que vai do mais simples ao mais complexo. 

Sob esse enfoque, podemos agora falar da quest o que 

consideramos importante que  a cultura. Empregando o termo texto, 

Santaella define assim os dom nios da cultura:

[...] A cultura  a totalidade dos sentidos de significa o .
Atrav s dos quais o ser humano ou um grupo particular,
mant m a sua coes o.(Seus valores de identidade  e  sua
(Intera o com o mundo). Esses sistemas de significa es,
usualmente referidos como sendo sistemas  modeladores
secund ri os (ou a linguagem da cultura), englobam todas as
artes, as  v rias  atividades  sociais   assim   como  os
padr es de comportamento, mas tamb m os m todos pelos 
quais a comunidade preserva sua identidade (mitos, hist ria,
sistemas de leis e cren as). Cada trabalho particular      de
atividade cultural  visto como um texto gerado por um ou
mais sistemas. (A. Shukman apud Santaella, 1996, p.28).

Verificamos que o termo texto colocado nesse conceito, assume a 

nfase dada pela semi tica  concep o da atividade cultural como 

linguagem na busca do efeito comunicativo.

This document is created with trial version of Document2PDF Pilot 2.5.73.



24

O processo de cultura o do homem come a a se exteriorizar com 

o aparecimento da fala, a linguagem que instaura o processo de 

hominiza o. Como afirma Wittgenstein (1994, p.245) o homem possui 

a capacidade de construir linguagem com a qual pode exprimir sentido .

Para esse autor, todos os sistemas simb licos que costumamos chamar 

de linguagem, s o materializa es que lhe possibilita afirmar; os

limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo

(WITTGENSTEIN, 1994 p.246). O exposto nos induz a pensar que 

somos cada vez mais dependentes da cultura e que na concep o de 

Geertz, sem os homens certamente n o haveria cultura e de forma 

semelhante sem cultura n o haveria homens  (1989, p.61).

A linguagem  uma articula o de signos que expressa valores, 

cren as, sentimentos e desempenha um papel importante no processo de 

evolu o da humanidade. Ela surge como base fundante da intera o

verbal  (BAKHTIN, 1995, p. 123) ela  produto da intera o do emissor 

e do receptor. Conforma Barthes, a linguagem  uma legisla o, a

l ngua  seu c digo  (1993, p.55). Se esta faculdade permite ao homem 

o saber,  atrav s dela que operacionaliza toda a apreens o do mundo, 

n o esquecendo que entre ele e o mundo, o eu e o outro se interp em s

redes de signos. N o h  conhecimento sem linguagem. O simples fato de 

estarmos diante das coisas, j  estamos elaborando atos cognitivos. 

Respondemos ao signo sempre com outro signo e isso produz um efeito 

de pensamento.

Por tudo que entendemos, somos levados a pensar que a linguagem 

favorece o homem, as condi es socializantes da vida. Atrav s dela, se 

estabelece a comunica o, envolvendo diferentes formas de express es:

Palavras, imagens e sons todos com m ltiplos significados.

Diante de tantas significa es precisamos nos ater s estrat gias

de produ o de novos sentidos que nos possibilitem o di logo e a 

reflex o a respeito das pr ticas sociais desenvolvidas, que parecem vem 
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dando consist ncia cada vez mais ao imagin rio do homem 

contempor neo que vive sob a gide dos signos.

O homem se relaciona, interage com o outro e desse modo 

organiza a sociedade. Podemos ent o falar do simb lico. O universo 

simb lico se constitui das objetiva es sociais e, portanto, possui uma 

hist ria. Para entendermos melhor o significado social, recorremos a 

Peter Berger e Thomas Luckman que pontificam:

O universo simb lico  concebido como a matriz de todo os 
significados socialmente objetivados e subjetivamente 
reais.Ordena e  por  isso  mesmo legitima os pap is
cotidianos, as prioridades e os procedimentos operat rios,
colocando -se sub specie universi, isto  no contexto do 
quadro de refer ncia mais geral conceb vel. (BERGER E 
LUCKMAN, 1985, p.132).

Encontramos o simb lico primeiramente na linguagem. Mas o 

encontramos tamb m nas institui es que preservam uma estreita 

rela o e consiste em ligar a s mbolos (a significantes) significados 

(ordens, normas, injun es) e escrev -los como tais na sociedade. Isso 

explica que a l gica do simbolismo expressa um conte do pr prio que 

sustenta as rela es sociais. A sociedade se reveste de sentidos e o 

mundo de significados.

Neste contexto parece-nos apropriado falar das diversas 

modalidades de percep o de mundo, nas quais o ver nomeia e define os 

aspectos da realidade e a transforma no fen meno das representa es

sociais que expressam as nossas interpreta es, na rela o que 

mantemos com o mundo e com seu objeto, uma rela o de simboliza o.

Podemos observar que essa explica o refor a o nosso 

ent endimento da cultura como um sistema que faz comunicar. Diante do 

exposto, precisamos ressaltar a import ncia das rela es de poder 

constru das. Colocamos o poder com a capacidade de fazer com que algo 

aconte a conforme o esperado. Nesse caso, pensamos que ter poder 

sobre o homem,  ser capaz de faz -lo agir de acordo com um objetivo 
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preconcebido, indicando que o poder n o  apenas o sentido do 

comando, mas sobretudo da obedi ncia. Para compreender melhor o 

poder,  preciso entend -lo n o como aparelho de estado e das 

ideologias que o acompanham, mas essencialmente, pelas t ticas da 

domina o que, na concep o de Foucault,  colocada como sendo: [...]

Por domina o eu n o entendo o fato de uma domina o global de um .

sobre os outros ou de um grupo sobre o outro, mas as m ltiplas  formas

de domina o que podem exercer na sociedade. [...] .  (FOUCAULT 

apud SOUZA FILHO, 1993, p. 181).

O autor salienta que n o  o Aparelho de Estado, o instrumento 

espec fico de um sistema de poder, assim sendo o poder reduziria o 

Estado. Em suas an lises, questiona a id ia de um poder concebido 

como atributo e propriedade de uma classe e prop e consider -lo como 

um sistema de rela es, pr ticas e estrat gias. Em vez de pensar o 

aparelho, observa o dispositivo, conjunto heterog neo que engloba o 

discurso (dito e o n o dito), institui es, leis, decis es regulamentares.

A inten o de Foucault permitiu identificar os dispositivos da 

comunica o -poder em sua forma o organizacional. O exerc cio da 

disciplina sup e um dispositivo que obrigue pelo jogo do olhar. O 

modelo de organiza o em pan ptico acabou servindo para caracterizar 

o modo organizacional da televis o, seu espa o, o tempo, vigiar o 

indiv duo e assegurar a produ o de comportamentos.

O autor tomou emprestado a J. Bentham a id ia do pan ptico,

m quina de vigil ncia, na disposi o de uma torre central que se podia 

controlar com visibilidade plena, todos os vigiados.

Tudo come ou, quando a visibilidade era marcada por olhares 

desconhecidos o que indicava desencadear nos homens um certo 

deslumbramento , vaidade, sensa o prazerosa de serem olhados. 

Estamos falando de olhares humanos, numa rela o rec proca que 

acontecia num mesmo tempo e espa o, numa intera o face a face. Esses 

olhares eram regidos pela sensibilidade, permitiam aos homens filtrarem 
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da realidade suas verdades, condi es que prescrevemos para apreender 

o mundo que percebemos e integramos.

Com o advento da modernidade, a visibilidade tornou-se mais 

evidente porque o mundo passou a ser mais leg vel e as coisas mais

vis veis. A comunica o resignificou o olhar, n o mais permitindo 

apenas a vis o do sujeito, mas da coletividade que p e em comum suas 

opini es, descrevendo o real a partir de suas pr prias viv ncias. A 

televis o surge com seu olhar colossal, fascinante e revelador. 

Aprisiona os acontecimentos e transforma-os numa vis o de sonho, 

atingindo o mundo da fantasia e da imagina o. Inverte o sentido da 

vis o e permite os vigiados verem e serem vistos. Al m do que n o

funciona mais por controle disciplinar, mas por fascina o e sedu o.

Configura -se o mundo da visibilidade, as imagens se sobrep em s

informa es. Estamos diante de uma armadilha ditada pelo poder de 

olhar a todos o tempo todo. O controle ocorre de forma diferente. Mas, 

ao que parece,  crescente. O poder dar a ver e v . O indiv duo

constitui -se naquilo que se apresenta ao seu olhar. O mundo converte-se

num cen rio. Tudo  imagem, linguagem, signos. 

Com o desenvolvimento acelerado dos meios de comunica o, a 

cultura desfruta de condi es especiais para dissemina o dos 

mecanismos de processamento e difus o das atividades sociais e padr es

de comportamentos, conformados nas modalidades de sistemas de 

significa es, atrav s dos quais, os homens mant m sua coes o.

Nesse sentido, concordamos com Santaella, quando diz que foi a 

partir disso que ascendeu uma outra forma de comunica o, denominada 

de comunica o denominada de comunica o de massa que no dizer da 

autora, [...]  um processo no qual uma pessoa fala para muitas, 

ignorando os tra os distintos  das ltimas  (1996, p. 33). De fato essa 

comunica o ocorre entre um emissor e uma quantidade diferenciada de 

receptores que n o mant m qualquer conex o entre si. Denomina o 

p blico receptor como uma massa homog nea.
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Com o que dizemos vamos situando nosso olhar na comunica o e 

cultura sem fazer cortes. Nessa associa o, passamos a conceber as 

m dias como produtoras de cultura de modo que ressaltamos a cultura

das m dias  posto que a consideramos diferentemente da cultura de 

massa, pois n o se constitui numa massa disforme, ao contr rio,

apresenta uma diversidade de ve culos de comunica o, conforme nos 

indica Santaella: [...] Cada ve culo tem fun o espec fica e diferencial 

que se engendra numa multiplicidade de c digos e processos s gnicos

dentro de cada m dia produzindo efeitos comunicativos e perceptivos

diferenciais e espec ficos [...] . (1996, p. 30).

O crescimento constante das m dias parece favorecer a intera o

das diferentes formas de cultura, numa not vel dinamiza o das rela es

entre as variadas esp cies de produ es culturais. Contudo devemos 

ainda seguindo o pensamento de Santaella, que essa cultura traz o fator 

da provisoriedade  que parece ser sua caracter stica, em oposi o a 

perman ncia que marca as formas mais tradicionais de cultura. 

A cultura das M dias configura-se como uma cultura ef mera, do 

fugaz e que por isso, passa a produzir uma esp cie de ansiedade, 

agu ando constantemente o desejo do receptor, que diante de sedutoras 

mensagens curva-se reverenciando o poder de sonhar.

Outra  caracter stica dessa cultura apontada por Santaella  a 

mobilidade Informacional  ( 1996, p.36). A capacidade que det m no 

tr fego da informa o de uma m dia a outra. Notamos, portanto, que se 

apresenta como sendo a cultura do instant neo, das apari es

rel mpagos, ao contr rio dos contextos que possuem profundidade 

anal tica. Qualquer coisa na m dia, seja o que for, aparece, dissemina-se

rapidamente com for a imensur vel para logo desaparecer, assumindo 

um car ter vol til. Na forma atual dessa cultura denominada de 

M dias , Santaella assinala:
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[...] O receptor nico interagindo com uma m quina  de variadas 

op es a partir de uma fonte potencialmente infinita de informa es.

[...]  (1996,p.43).

Ao nosso ver, a Cultura das M dias contribui cada vez mais para a 

sedimenta o do espet culo na sociedade. Conforme destaca Debord, o 

espet culo n o  um conjunto de imagens, mas a rela o social entre 

pess oas mediada pelas imagens  (1988, p.14). Dependemos do 

espet culo para confirmar que existimos e para nos orientar em meio aos 

outros.

O espet culo tenta promover a fus o entre o que real e 

imagin rio, verdadeiro e falso o que  e o que apresenta ser. Ignorando 

o princ pio de realidade, privilegiando as leis do inconsciente. Dessa 

forma,  poss vel pensar que sem nos dar conta vivemos em uma 

sociedade monopolizada pelo imagin rio da televis o, meio que disp e

da capacidade nica de fazer ver o quanto  estreita a margem entre a 

imagina o e a realidade. Sociedade do espet culo? poss vel. E como 

diz o fil sofo Guy Debord, h  quase meio s culo estamos vivendo 

numa sociedade regida pelo espet culo  (1988 , p. 18).

Isso significa que nessa sociedade o impacto dos eventos  t o

mais importante que seu papel na hist ria. Assim, a dimens o dos 

acontecimentos, das estrat gias de poder e domina o se deslocam e se 

diluem na sociedade do espet culo. O espa o da religi o e da pol tica

substitu do pela visibilidade instant nea dos shows, a forma torna-se o 

objetivo central, o exibicionismo produz mais efeitos do que a 

participa o ativa dos sujeitos na produ o dos discursos capazes de 

simbolizar o real.

Debord vai mais al m na sua teoria do espetacular quando 

assevera que o espet culo faz calar, al m do que  propriamente 

secreto  e complementa dizendo que a m dia  capaz de organizar com 

habilidade a ignor ncia do que acontece  (1988 , p. 26). Conforme 

podemos perceber, na din mica do espet culo criado pela m dia,
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programas e astros precisam surgir para desaparecem em seguida, numa 

vis vel constitui o da cultura do esquecimento  explicada por Debord:

[...] Aquilo que o espet culo deixa de falar . Durante tr s dias  como 

se n o existisse [...] O que aparece  bom, o que   bom  aparece .

(1988 , p. 27)

Na espetaculariza o da m dia, ganhar dinheiro e fazer sucesso 

pod e ser a aspira o e o projeto de vida das pessoas. A fonte do sucesso 

 hoje a visibilidade obtida, mas precisamente na televis o que atua de 

maneira a criar identidade para seus artistas a fim de que sejam 

facilmente reconhecidos. Essa forma espetacular transforma a m dia

eletr nica em instrumento de sucesso e lucro quase obrigando ao 

candidato a fama fazer de tudo para aparecer, na maioria das vezes 

experimenta um processo doloroso que  a travessia do anonimato ao 

estrelato.

Dessa forma compreendemos que o espet culo acaba por facilitar a 

capacidade do cidad o de apropriar-se do espa o m gico do imagin rio

coletivo, tornar-se um astro merecedor de aten o, do interesse e da 

empatia da sociedade. No espetacular reside a grande chance de xito na 

viagem do inc gnito ao famoso, a transmuta o do ser comum para o 

destaque no olimpo, na morada dos deuses televisivos.

1.2. O GEN RO REALITY SHOW

A televis o enquanto espa o de constru o de significados evoca 

para si um lugar no qual convergem pr ticas simb licas que cont m na 

forma e no conte do, abertura para a cotidianidade e para o mundo da 

vida. Parece-nos ser uma nova forma de atua o desse meio que vem 

produzindo formatos de programas como os reality shows. Esse g nero

desenvolve a sua maneira, estrat gias, visando a constru o de 

narrativas nas quais a vida ntima dos indiv duos passa a ser mostrada 
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como forma de afirma o, fazendo com que a vida privada ascenda 

esfera p blica.

Dessa forma, permite que identidades exclu das possam ter 

visibilidade e com o conseq ncia, o reconhecimento do p blico o que 

significa celebriza o, fama e sucesso. No mbito da produ o

televisiva destacam -se v rios g neros de programas, dentre eles, os 

reality shows ou shows de realidade que tomam cada vez mais espa o na 

m dia.  Vem sendo considerado como um novo  g nero nas produ es

da televis o aberta no Brasil.. Para entend -lo melhor, recorremos a 

Fausto Neto que nos ajudou na compreens o desse formato de programa 

quando diz:

[...]  um formato televisivo no qual se desenvolvem
diferentes modalidades de falas, olhares, escutas e presen a
de atores sociais. [...] S o estrat gias que prov m de 
enquadramentos  e  opera es simb licas de modo que o 
mu ndo da vida se faz presente [...] (2001, p. 16-17).

Constitui -se de um conjunto de pessoas escolhidas previamente 

para participarem de um programa-jogo que se constr i numa mistura de 

realidade e fic o. Tenta responder o desejo da audi ncia de ver pessoas 

comuns que por mera exposi o s c meras, transforma-se em 

celebridades, ganhando uma identidade midi tica.

O show da vida representa o est gio de aplica o de uma estrutura 

j  pensada por George Orwell, em meados de 1940, na qual existia um 

grande olho  que tudo via e tudo sabia. Na sua obra 1984, o autor 

concebe, como parte de uma fantasia totalit ria sobre os destinos da 

humanidade, o dispositivo conhecido como telatela , uma televis o de 

m o dupla em que o telespectador, al m de ver,  visto atrav s da 

mesma tela.

Esse conjunto de id ias acerca da articula o do ver-ser veste

aponta para uma reflex o que consideramos importantes: as pessoas 

passam a conviver num mesmo espa o e s o insistentemente olhadas, 
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vigiadas pelos telespectadores, sem portanto, poderem efetivar o 

cruzamento de olhares, por n o verem o olhar daqueles que as v em. O 

que demonstra a impossibilidade de qualquer chance de reciprocidade na 

rela o, face s regras desse jogo. Nesse sentido, a televis o produz 

uma situa o em que o indiv duo  aprisionado por milhares de olhos.

Ao que parece, essa condi o provoca uma rea o de nega o de 

tal fato por parte dos participantes, que passam a desenvolver um 

esfor o redobrado para manterem -se diante das c meras, que captam 

todas as situa es vivenciadas, uma aparente naturalidade, uma tentativa 

de imprimir ao programa, um car ter de realidade, de cotidianidade da 

vida real . No entanto, percebemos mesmo assim, ind cios de que as 

situa es que estruturam os epis dios poder o ser constru das com base 

na intencionalidade da edi o do programa.

Mesmo sabendo que a id ia de g nero tem sido questionada, 

optamos por ela para analisar o reality show/bbb, pois entendemos como 

a melhor maneira de identific -lo. De acordo com Arlindo Machado, o

g nero deriva do latim genus/generis (famil a, esp cie). Nesse caso, 

aplicado ao meio semi tico (interior de uma linguagem). Mas h  uma 

refer ncia na literatura sobre g nero de Maurice Blanchot  que diz:  a 

classifica o de obras, identifica o de um tipo de obra  (BLANCHOT 

apud MACHADO, 2000, p. 67.)

Por m, as obras produzidas em nosso s culo n o s o facilmente 

identificadas, percebemos uma esp cie de hibridismo (mistura de estilos 

e formatos) nas obras culturais.  No sentido de explicitar, recorremos 

teoria de g nero de Mikhail Bakhtin, a que melhor nos responde a 

an lise das obras do nosso tempo, apesar de n o se dirigir 

especificamente ao audiovisual:

[...] G nero  uma for a aglutinadora e estabilizadora dentro
de uma determinada linguagem, um certo modo de organizar
id ias, meios e recursos, suficientemente estratificados num a
cultura de modo a garantir a comunicabilidade  dos  produtos
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e a continuidade dessa forma junto as comunidades futuras.
(BAKHTIN apud MACHADO, 2000, p. 69).

N o devemos, portanto extrair uma conclus o de que g nero

definitivo, pois consideramos que por estar inserido na din mica de uma 

cultura, pode ser e n o ser o mesmo. Com isso n o seria poss vel

classificar definitivamente todos os g neros televisuais. Mas, como 

afirma Bakhtin, essas esferas de acontecimentos  (BAKHTIN apud 

MACHADO, 2000, p. 91), ou dizemos n s esses modos de sistematizar o 

material televisual, podem ser chamados de g neros. Da  a denomina o

para o reality show que na tev  da atualidade se diferencia dos demais 

programas.

Os chamados reality shows v m marcando a cena cultural em

diversos pa ses nos ltimos anos. Vers es diferentes desses formatos 

contam com a participa o de pessoas selecionadas dentre um 

contingente de milhares de candidatos. A intimidade dos participantes 

mostrada em epis dios editada e televisionados em hor rio nobre, em 

canais de TVs abertas, canais a cabo e sites que exibem o programa-jogo

vinte e quatro horas, em tempo real. 

A primeira vers o do reality show estreou em setembro de 1999, 

na Holanda. O formato foi exportado para a Inglaterra, Alemanha, 

Espa nha, Estados Unidos, Noruega, Dinamarca, Su cia e B lgica.

Apresentam -se como programas televisivos dedicados a divulgar 

hist rias pessoais, ntimas de an nimos que aceitam revelar seus 

segredos diante das c meras.

Esse g nero meio novela sem roteiro, introduz mudan as que 

podem ser entendidas como elementos de um novo paradigma do 

audiovisual, trazendo transforma es que v m compondo o que Manuel 

Castells denomina de Sociedade em Rede . Reality show seria ent o

uma nova era televisual? A introdu o de canais privados com sua 

l gica comercial vem gerando mudan as nos padr es da programa o

televisiva.  O reality show emerge como agente sobre as no es de 
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p blico e privado, cidad o e indiv duo,  sendo considerado como um 

fen meno contempor neo, indicador da dilui o das fronteiras entre os 

g neros da fic o, do document rio como ndices de participa o do 

p blico na programa o.

Os reality shows v em fascinando o p blico, produzindo dezenas 

de celebridades instant neas e mudando a programa o das tev s em 

qua se todos os pa ses que exibem os programas. Em entrevista a Revista 

poca, o presidente da empresa que criou esses formatos, Aat 

Schouwenaar diz: A curiosidade move o sucesso mundial desse 

g nero . Da  a id ia do Big Brother que ele considera como um 

exp erimento sociol gico , pois que apresenta todos os aspectos da vida 

humana como; bondade, ci me, mal cia. O p blico se identifica como os 

participantes, preferem uns e odeiam outros. Sobre o sucesso do reality 

show, o executivo da Endemol assinala: N o h  uma regra geral. A 

primeira edi o sempre tem um sucesso maior. Por isso n o

recomendamos uma edi o atr s da outra. Assim as pessoas n o se 

cansam do formato. (SCHOUWENAAR, Revista poca, p. 27-29 )

O formato tenta criar uma rela o entre o p blico e os

participantes.  um incentivador da id ia de que o p blico al m de atuar 

na defini o do entretenimento atua como comandante do programa, 

definindo evolu es e desfechos. O exibicionismo e a sede dos 

an nimos pelo olhar, ganha mais espa o nas predile es do p blico e a 

intimidade que aparece possivelmente  adestrada e codificada pelo 

espet culo. O reality show trouxe a revaloriza o do real time ,

proporcionando ao telespectador saborear as coisas no ritmo em que elas 

acontecem, acompanhando os fatos da vida.

Opera com as puls es prim rias relacionadas ao olhar e com a 

imin ncia de que o sujeito ser  levado a uma situa o extrema em que a 

etiqueta e a boa conduta social ser o incineradas e as pessoas acabam 

mostrando -se como s o realmente. Isso parece ser nada al m de um 

roteiro pr -estabelecido na cultura, uma demonstra o de que n o
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apenas o voyeurismo ilimitado que estrutura o reality show, mas 

sobretudo o exibicionismo. De acordo com os valores do nosso tempo, a 

forma justifica toda humilha o e o que pode tornar-se humilhante hoje, 

 n o ser ningu m, n o ser consumido.

No palco contempor neo, o espet culo em cartaz  a vida. Os 

ingressos na bilheteria d o direitos a entrar na intimidade dos 

participantes do grande show de realidade. A l gica do 

espe taculariza o dita as regras desse jogo, tornando p blico o que 

tradicionalmente particular  a vida privada. Na novela da vida real, 

participam: o mocinho, o malvado, o ignorante, a arrogante, a sensual, a 

inteligente, a mal-educada. S o caracteriza es que fundamentam a 

trama, sustentando conflitos e gerando identifica es por parte do 

p blico que pode seguir roteiros mimetizados da fic o. A vida imitando 

a arte.

O reality show constitui-se num jogo do tipo concurso, em que 

todos s o concorrentes entre si, tendo como regra fundamental, a 

conviv ncia constante e a  observa o dos comportamentos, durante dois 

meses e uma semana, com 14 homens e mulheres, escolhidos de uma 

multid o de aspirantes an nimos.

Eles devem levar consigo um microfone dia e noite, que completa 

a tarefa de um dispositivo onipresente de observa o audiovisual 

espalhado pela casa. A cada quinze dias, um dos participantes, entre 

dois que s o designados pelos pr prios moradores num recinto fechado, 

conhecido como confession rio situado dentro da casa,  expulso pela 

vota o do p blico. O vencedor  quem sobrevive a esse mecanismo de 

sele o eletr nica. Ele sai por ltimo com uma recompensa financeira.

Esse formato mant m elementos comuns que identificamos assim:

1. Os jogadores protagonizam a si pr prios e suas atua es

devem corresponder a verdade. Isso provoca uma quest o: Onde 

est  a realidade e a representa o?
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2. Os participantes s o expostos s c meras pois o programa 

conta com equipamento de grava o e edi o, numa vigil ncia

constante. S o exibidos fragmentos desse cotidiano, Despertar-

nos curiosidade no que concerne  sele o e edi o das cenas, 

causando perda de naturalidade.

3. Submetem -se s disputas, atividades que participam e que 

devem obedecer s regras estabelecidas, sen o ser o

eli minados. O que demonstra  l gica do lucro.

4. O cen rio do jogo: casas, praias, barcos, desertos, locais nos 

quais tudo acontece para dar visibilidade, a televis o precisa 

que esses espa os estejam muito bem arranjados de forma que 

possam plasmar objetos, sensa es, num encadeamento feito de 

luzes, planos e contra-planos, isolando completamente os 

participantes. Com isso tenta subliminar a tens o dos 

relacionamentos de conviv ncia e afetivos.

Mesmo mantendo elementos comuns, percebemos que os reality 

shows n o demonstram operar apenas com uma realidade, mas, com o 

que chamamos de diferentes planos de realidade que tem como 

refer ncia, o mundo exterior ao programa, o mundo interior ao pr prio

meio e o mundo interior ao discurso. 

Com esse olhar pretendemos chamar aten o para o que Fran ois

Jost no livro: A Televis o do Cotidiano. Entre a Realidade e a Fic o

chamam de Autentificadores , aqueles programas que devem informar 

sobre o mundo, (telejornais, document rios e reportagens). Esses 

programas t m o mundo exterior como refer ncia. Denomina de 

fictivos , aqueles que se assumem como constru o de uma realidade 

interna ao discurso que n o t m como refer ncia o mundo externo.

Diante do exposto, indagamos: O que acontece com o reality 

show? Diz Jost: tem refer ncia no mundo exterior, mas tamb m

fic o . (2001, p. 83). Apresenta uma esp cie de realidade paralela, 
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constru da no interior do pr prio meio, num processo de 

autoreferencialidade, que fomenta os acontecimentos e os transmuta em 

not cias. A realidade em que vivem os participantes mostra sinais de que 

 cuidadosamente elaborada, pois se trata de um jogo, cujas regras s o

arbitr rias. Realiza uma produ o seriada, apresentando caracter sticas

t cnicas de um formato telenovel stico, para tornar-se mais atrativo e 

atender ao gosto do p blico.

Vem tentando propor ao telespectador algo de tentador e inovador. 

A aventura de estar acompanhando uma hist ria sem script na qual n o

se sabe o final. Isso provavelmente venha a fundamentar o grau de 

interesse despertado pelo p blico por esse tipo de programa, pois 

conforme o pensamento de Vattimo,  a imprevisibilidade  (1992, p. 

102), a novidade imersa no interior da narrativa, que prende a aten o

do p blico receptor e desperta-lhe interesse pelas hist rias atuais. No 

reality show o que provavelmente desperta interesse no telespectador 

fiel  a esperan a de que a exibi o pela televis o da banalidade de um 

cotidiano parecido com o seu, lhe ponha em evid ncia, proporcionando 

brilho e sentido a sua vida que n o tem.

O voyeurismo  outro componente que se mistura aos demais. S

que esse sempre fez parte de nossas vidas. Quem nunca ficou em casa 

vendo o que acontecia nas novelas ou n o parou diante de um acidente 

de tr nsito?

 o mecanismo psicol gico da curiosidade que move a vida 

humana e que nesses programas funcionam da mesma forma.

Al m disso, entram em cena, as estrat gias de marketing para 

vender n o s  o programa, mas principalmente os participantes que 

mesmo ap s serem eliminados, aparecem nas capas de revistas,

programas de tvs, novelas e Internet. S o jovens figuras de 

comunica o, capazes de condensar, sintetizar e representar toda a for a

de entrega e idealiza o. Jovens cujos f sicos e rostos s o prot tipos dos 

sonhos que respondem aos anseios psicol gicos e mercadol gicos de sua 
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sociedade que sente essa necessidade. Na vis o de Artur da T vola,

situa -se entre bonitinhos e sensuais  que correspondem aos padr es de 

sensualidade ditados pela cartilha est tica do mundo jovem.

Seguindo o pensamento de T vola, s o figuras que representam, de 

maneira efetiva, a efervesc ncia da idade regida pela liberta o  e um 

mi sto de sedu o e medo  (1985, p. 225), a procura pela aventura. Eles 

surgem como candidatos an nimos em busca de fama, de ganhar 

dinheiro e ser reconhecido pelo p blico, realizando o que  o sonho para 

tantos outros jovens. Apesar disso n o  pelo desempenho art stico que 

se opera a comunica o, mas, pela empatia entre portadores de signos 

comuns em estado de troca. Nisso, conseguimos ver um indicativo de

que o sucesso est  mais nas representa es de alegria, jovialidade, 

sensualidade e aventura, do que mesmo no talento de cada um deles. 

Tudo isso, conduz o p blico receptor a respostas emotivas, numa 

confirma o de que somos seres cada vez mais simb licos, imersos num 

dil vio de imagens.

Outro elemento que destacamos no reality show  a disputa que se 

estabelece, principalmente quando das provas determinadas para a 

obten o dos resultados pr ticos que definem a continuidade no jogo. 

As a es s o vigiadas de perto para que assim, o pr mio seja liberado ao 

ganhador.

Vale  o pragmatismo e o resultado, pois o prazer consiste em 

competir para vencer, mostrando aos demais que  no espet culo que se 

realiza a conquista dos objetivos, mesma que para isso precise passar

pelo julgamento do p blico que lhe confere  aprova o pelo brilho 

individual, portanto leg timo e justo.

Tal espet culo est  a dizer ao mundo que ali se constr i uma 

verdade  na qual o valor e a virtude justificam o sucesso. A prop sito,

T vola fala sobre a vit ria salientando que numa sociedade competitiva, 

de excesso, o jogo aparece como forma de conquistas  (1985, p. 275). 

S o xitos nos quais os objetivos concentram -se no vencer, no passar, 
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superar, derrotar, derrubar o outro de qualquer maneira. A  se destaca a 

coragem como enfrentamento da vida, mecanismo adotado nos jogos em 

que a voracidade da competi o assume caracter stica principal. Tudo 

nos leva a crer que a hist ria da m dia televisiva deveria ser 

compreendida depois desse formato.

Es se formato aponta para a probabilidade do que constitui o seu 

diferencial, que  a atua o dos telespectadores entendidos at  ent o

como receptores passivos diante da tela. Ele acena com a possibilidade 

de intera o t o vislumbrada pela TV aberta, que h  m uito, vinha 

empreendendo esfor os e tentando vencer uma de suas maiores 

restri es a interven o do p blico nos rumos dos programas.

Isso talvez venha justificar a preocupa o com que produtores e 

telespectadores vem demonstrando em buscar desesperadamente a vida 

como ela . O indiv duo, suas a es, seus esfor os, suas realiza es

est o no centro do palco. Assim parece, que o p blico n o quer ser 

iludido como nas narrativas ficcionais nas quais a vida se apresenta de 

forma melosa. Mero engano, pois os reality shows apresentam -se como 

sendo mais uma forma eficiente de ilus o que a televis o produz. Afinal 

os participantes sabem que est o sendo filmados e que seus movimentos, 

di logos e atitudes v o contar a favor ou contra. Da  que o show de 

realidade pode enganar, tornando-se mais uma entre as infinitas 

possibilidades de falsifica o que televis o vem oferecendo.

1.3. BIG BROTHER BRASIL

O Big Brother  um programa televisivo que pertence ao grande 

cap tulo dos reality shows, que surgiram na Holanda em 1999, criados 

por Jonh De Mol, difundidos em mais de vinte e cinco pa ses, atrav s de 

uma das maiores empresas de entretenimento da Europa, a Endemol. 

Essa empresa, j  criou mais de trezentos programas de tev , entre os 
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quais, v rias produ es foram exportadas para o Brasil, como Fama, 

Acorrentados, Casa dos Artistas e Amor a Bordo. Numa entrevista 

concedida  revista Veja, na edi o de 22 de janeiro de 2003, o criador e 

produtor do BBB diz como surgiu a id ia do programa:

[...] De uma not cia publicada num jornal americano que 
falava sobre um projeto cient fico chamado Biosfera 2, em
que um grupo de pesquisadores se isolara numa estufa por um
longo per odo, como se estivessem  em  outro  planeta.
Fiquei interessado em saber detalhes sobre esse projeto e o 
que acontecera com a experi ncia. A id ia b sica nasceu a .
Engana -se quem imaginar que o livro 1984, de George Orwell
tenha sido uma influ ncia, pois n o foi.   S peguei
emprestado o nome Big Brother porque ele soava melhor.
(Revista Veja, 2003, p. 22).

Ape sar dessa afirmativa negando a influ ncia que originou a 

cria o desse programa, encontramos muita semelhan a com a hist ria

do livro 1984 do escritor ingl s George Orwell, obra que narra a vida 

dos habitantes de um pa s fict cio que s o vigiados diariamente por 

c meras que funcionam como os olhos do governo. No Brasil, o 

primeiro programa da s rie foi ao ar de janeiro a abril de 2002 e 

chamou -se BBB 1. O segundo, conhecido como BBB 2 foi veiculado de 

maio a julho de 2002 e o terceiro ou BBB 3 aconteceu de janeiro a abril 

de 2003, sendo este o nosso objeto de pesquisa.

 um programa exibido diariamente pela rede Globo de Televis o,

durante 10 semanas, que re ne de 12 a 14 pessoas previamente 

selecionadas para participar do programa gincana, concorrendo a 500

mil reais. A escolha dos participantes ao BBB, acontece atrav s de uma 

sele o entre milhares de cadastros realizados pela Internet. A aceita o

por parte dos participantes da apropria o, edi o e veicula o de 

qualquer imagem sua, pela emissora  a condi o para entrar no 

concurso e tentar obter o pr mio oferecido. Suas participa es realizam -

se mediante a assinatura de um contrato com a TV Globo de Televis o.
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Com rela o  sele o, um ponto que pode ser questionado  o da 

transpar ncia na escolha dos participantes, pois at  agora, n o sabemos 

de que maneira as pessoas s o selecionadas, quais os crit rios de 

escolha s o adotados. O que existe s o suposi es que acabam por 

suscitar alguns questionamentos: Teriam os selecionados determinados 

compromissos com o programa, de desempenhar certos pap is? Ser  que 

tudo n o passa de uma combina o das partes envolvidas?

Estas quest es deveriam ser esclarecidas  popula o visto que se 

trata de um jogo com premia o e se  um jogo, as regras devem ficar 

claras a todos. Na terceira edi o do programa, 70 mil pessoas se 

inscreverem e 12 mil foram pr -selecionados e destas 14 foram 

escolhidos para o elenco. 

Os participantes s o confinados e passam a conviver numa casa 

devidamente montada como cen rio, aparelhada com tecnologias

modernas de capta o, grava o e edi o de imagens. Todos os 

moradores usam microfones e s o monitorados permanentemente por 40 

c meras, 60 microfones espalhados por toda casa. S o filmados em 

todos os c modos, sendo exclu das apenas, as imagens captadas no vaso 

sanit rio.

Ficam completamente isolados por dois meses do mundo exterior, 

inclusive da fam lia, n o podendo fazer liga es telef nicas, manter 

correspond ncia, seja por carta ou e-mail, assistir televis o e ouvir 

r dio. O nico aparelho de tv da casa,  usado exclusivamente em 

momentos espec ficos e com uma nica finalidade: permitir o di logo

entre jogadores e apresentador.

A elimina o de cada jogador ao longo do programa acontece s

ter as -feiras, atrav s de um processo que inclui inicialmente a escolha 

do l der da casa que automaticamente adquire imunidade no per odo

equivalente h  uma semana. A cada semana, dois participantes v o para 

o pared o , sendo um indicado pelo l der e o outro eleito pela vota o

sigilosa do grupo da casa. A partir da  quem decide  o p blico que 
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participa das vota es tanto pela Internet, como por telefone. O jogo na 

casa  marcado pelas regras que estipulam que homens e mulheres 

dividem dois quartos e um banheiro, sendo que o l der tem direito a um 

quarto exclusivo. O kit alimenta o  conquistado atrav s das provas 

semanais. J  as refei es, a limpeza da casa e a lavagem de roupas s o

tarefas realizadas individualmente.

Entre 10:00 e 12:00 horas, ocorre um toque que obriga os 

participantes a despertar e levantar. Apesar de n o ser uma regra, 

destacamos ainda que durante o programa h  festas proporcionadas pela 

dire o com freq ncia de pelo menos uma semana, com visitas de 

artistas da televis o.

O programa  exibido diariamente, em hor rio nobre, sendo que 

nas  segundas, quartas quintas e sextas-feiras s o apenas edi es. Na 

ter a, s bado e domingo,  transmitido ao vivo intercalado com as 

edi es. Nestes dias, o programa  conduzido por um animador que 

interage com os participantes da casa e os telespectadores.

No que se refere  estrutura do programa, um ponto fundamental 

diz respeito a como se d  a sele o das cenas que s o passadas ao 

p blico. Percebemos que h  uma escolha de determinadas cenas em 

detrimento de outras que s o editadas. S o elas que estruturam  o teor do 

programa.

A partir desses pressupostos apresentamos alguns pontos 

espec ficos relacionados ao programa que consideramos importantes. O 

ponto central  a trai o ao cotidiano.  que o programa Big Brother 

Brasil passa para a popula o brasileira uma representa o e um 

ensinamento de um cotidiano corriqueiro, no qual predominam a 

ociosidade, a promiscuidade e a competi o.

A maior parte do que  selecionado, s o cenas de banalidades, 

provoca es, sensacionalismos, enfim, n o certamente  o melhor de

tudo. Mas o que se v  uma trai o de um pressuposto que est , ao 

menos impl cito, no direito de toda popula o  a merecer que a m dia
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lhe apresente coisas melhores e positivas e n o apenas conspira es,

armadilhas, estrat gias descaradas para derrubar os companheiros e 

garantir a pr pria perman ncia no jogo. Numa demonstra o de que a 

vida  uma constante batalha, na qual o vencedor ser  sempre o melhor.

O programa numa an lise mais geral  um modelo marcado pelas 

tend ncias da competi o  e da exclus o, do sucesso individual a 

qualquer custo. Os jogadores s  respeitam a lei do mais forte, do mais 

esperto. O confession rio parece revelar bem esta situa o, pois  l ,

que delatam os melhores amigos, justificam suas trai es com motivos 

banais ou simplesmente porque n o sabem o que dizer no momento de 

dar raz es para a escolha que fizeram no jogo. As conseq ncias dessa 

guerra di ria, sob a m scara da amizade e do bom conv vio deixam os 

telespectadores passivos e abobalhados.

Outrora, a recompensa do agir moral era o reconhecimento, a 

admira o e o respeito de todos. Agora, valemos o que pesamos em

dinheiro  e isso faz com que o mercado detenha a batuta do show de 

realidade. Isto implica em n o termos id ia de quanto os canais de 

televis o lucram com tais programas. No caso dos reality shows, a tv 

globo vendeu as duas primeiras edi es do bbb por 12 milh es. Um 

outro canal vendeu duas cotas publicit rias de 11,2 milh es e o outro 

vendeu duas cotas por 4,8 milh es cada. O que o programa sugere e 

ensina no seu curr culo oculto,  que pelo dinheiro podemos trair os 

amigos e revelar os segredos mais ntimos.

Marcondes Filho, comentando sobre o programa, afirma: o ntimo

antes era o segredo de cada um, seu tesouro (F olha de S o Paulo ,

caderno Mais, 31 de mar o de 2002, p. 9). As pessoas se marcavam pelo 

mist rio. Era a alma do romantismo. Hoje, terminou a demanda do 

ntimo, seu valor desapareceu. A impress o que se tem  que a 

intimidade  mostrada n o  mais intimidade.

A tev  vai assassinando com o olho da c mera, cent metro por 

cent metro de nossa intimidade. A pessoa  roubada na sua capacidade 
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de surpresa. N o h  o que pensar e criar. Tudo est  gasto. Torna-se

dif cil acreditarmos na autenticidade da intimidade mostrada na tv, 

posto que, as pessoas sabem que est o sendo acompanhadas pelo 

p blico. Elas sabem que o olhar eletr nico do telespectador n o vai 

perdoar os deslizes. A realidade vista n o  precisamente realidade.

A liberdade do grupo tamb m  arrancada. Enjaulados poucos 

conseguem conservar a dignidade e passam a reagir como criaturas que 

se angustiam com a redu o de seu territ rio para ir e vir, correndo o 

risco de uma desumaniza o. Se for verdade que a clausura ajuda o 

mergulho em si mesmo, para refletir e meditar, as atividades propostas 

no programa im pedem isso, pois fomentam disputas, distra es e 

mexericos.

Um dos meios utilizados pela televis o para apresentar o programa 

como um show de realidade  dizer que o confinamento deve provocar 

sentimentos verdadeiros, pois n o d  para adiar e nem real ar emo es

ou indisposi es com os companheiros de casa. Isso significa que o total 

isolamento dos participantes, na concep o original do programa 

deveria traduzir sentimentos verdadeiros. Percebemos controv rsias

neste pressuposto, pois observamos nas opini es emitidas pelos 

telespectadores, em programas de entretenimento de outros canais de 

TV, de que o Big Brother n o passa de uma emiss o cansativa, 

enfadonha, que n o tem quase nada de vida verdadeira .

Mesmo assim, como pode chegar t o longe? N o acreditamos que 

seja somente por for a da pr pria presen a e das chamadas da televis o.

 preciso lan ar o olhar mais profundo e tentar captar o sentido atual 

das transforma es. O da mudan a das sensibilidades que provocaram o 

fen meno da corros o das intimidades. H  mais ou menos de cento e 

poucos anos para c  estamos assistindo a um processo cultural 

interessante: Surgiu o cinema que logo ocupou o espa o das festas e 

quermesses populares. Em seguida, meado dos anos 50, a televis o

recolheu as pessoas das ruas e levou esse cinema para dentro das casas. 
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Hoje, temos a Internet que oferece bancos, bibliotecas e outros servi os

aos domic lios.

Nisso tudo, h  ind cios de que est  acontecendo realmente uma 

profunda mudan a. O mundo, a vida se condensando cada vez mais nas 

telas. O Big Brother apresenta-se como sendo capaz de operar algumas 

dessas mudan as, restituindo aos telespectadores o sentido de 

onipot ncia diante de pessoas fr geis. Reinventa o sentido de 

comunidade entre os f s do BBB. Os fuxicos, as fofocas, as

especula es tornam -se mais not veis, s vezes mais interessante que a

pr pria s rie.

O mais incr vel  que esse formato capturou outra mudan a: As 

pessoas n o desejam tanto mais ver, elas precisam, sobretudo de ser 

vistas. Homens e mulheres necessitam mais do que nunca do olhar da 

c mera para provarem suas exist ncias. A fantasia de ser o objeto do 

sonho de uma outra pessoa  mais forte. Por isso  puls o de se mostrar. 

Pessoas exp em seus sentimentos mais interiores e as plat ias deliram 

com confid ncias escandalosas e revela es pessoais.

O Big Brother Brasil demonstra um apurado requinte nos detalhes, 

esmera -se no tratamento est tico da imagem, mostra as emo es

cotidianas de um grupo de pessoas que exp e suas vidas privadas s

c meras, com flagrantes de intimidade compondo uma realidade que flui 

para dentro da narrativa. A trama estende-se por diversos epis dios,

com textos pouco usados, di logos pobres, fundados na coloquialidade 

corriqueira da vida cotidiana. Usa como mat ria prima o mesmo 

ingredien te universal do folhetim, marcado pelas paix es arrebatadoras, 

os desencontros, as tristezas, as emo es exarcebadas e as disputas pelo 

objeto de desejo.Sua sem ntica constr i-se sobre imagens que 

permanecem indiferentes  oposi o verdadeiro/falso, real/fic o que 

rege os enunciados. Surgem como uma representa o que carece de 

valor de verdade o que de certa forma justifica a denomina o de show 

de realidade.
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Seu cen rio  tecnologicamente sofisticado, mas, simples nos 

adere os de cena, ambientado numa casa que disp e de uma rea de 

lazer, jardim gramado com espa os para jogos, piscina, mini academia 

de gin stica, sauna, sala-de -estar com tel o para os di logos entre 

animador e jogadores, dois quartos, um banheiro e uma cabine ac stica,

conhecida como confession rio para a declara o de votos. 

Numa composi o perfeita que cria um clima de conv vio familiar. 

Esses espa os n o podem ser vistos de maneira fragmentada, mas como 

uma estrutura nica integrada de uma produ o semi tica que se 

determina na narrativa.

Embora com a marca de show de realidade, o Big Brother Brasil, 

como outros g neros da televis o, trabalha com o imagin rio do 

telespectador, somando aos seus desejos, necessidades e anseios, uma 

realidade que  o mundo poss vel dos participantes, constituindo -se num 

campo de visibilidade no qual ele ver e  visto. Desse ponto de vista, 

podemos dizer que o reality show BBB  uma constru o dial gica na 

qual o receptor se integra aos demais e atravessa o percurso narrativo 

decidindo o rumo da hist ria.

A l gica narrativa do BBB baseia-se no real e tamb m na fic o

do tipo telenovel stico, o que parece despertar o interesse renovado do 

telespectador por este formato televisual, embora sua estrutura 

discursiva apresente-se de forma simples e repetitiva, configurando -se

numa rela o do homem comum com a m dia. Ainda que o fazer 

ficcional possa ser considerado mim tico, mesmo assim, situa-se dentro 

de um quadro mais vasto da comunica o, das artes e da literatura, com 

predom nio da fun o est tica da linguagem. O reality show, apresenta-

se como um verdadeiro entrela amento de estilos narrativos, no qual 

presenciamos o di logo entre os processos de produ o e especialmente 

de edi o.

Possui uma narrativa linearmente progressiva, compondo 

diferentes hist rias de vida. Percebemos na constru o da trama 
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cotidiana que o participante que se destacam ao longo da hist ria passa 

a ser reconhecido pelo p blico como sendo protagonista . Conta ainda 

com o refor o sensacionalista do animador que enaltece determinadas 

a es com o intuito de eleger as figuras principais da trama como 

aconteceu com o casal Dhomini e Sabrina no BBB 3, que passaram a 

pontuar e construir com mais intensidade, a teia dram tica dos epis dios

desse programa, num conjunto organizado de cenas que a produ o

selecionou e disponibilizou aos telespectadores para que pudessem 

atribuir valores.

A ilumina o destaca a figura em rela o aos objetos, o centro de 

interesse da narrativa  projetado nos participantes an nimos, com 

planos alternados, sobressaindo-se  diferentemente dos usuais da TV, 

planos abertos, intercalados com detalhes das a es individuais. Os 

planos em conjunto s o explorados, pois o desempenho dos jogadores 

acontece quase sempre em dupla, em fun o dos di logos que como nas 

telenovelas imp e ritmo a trama. As c meras, embora fixas, fazem 

diferentes movimentos, demarcando os espa os numa correta elei o das 

imagens, mostrando que est o diante dos acontecimentos todo o tempo, 

vendo as cenas de um ponto de vista privilegiado, como observadores 

ide ais.

No jogo da narrativa, o mundo poss vel do BBB assume um tom de 

verdadeiro, sentido de que os objetos, ambientes e pessoas (atitudes, 

sentimentos, palavras) passam a visitar o imagin rio do telespectador, 

constituindo um universo real. Dada a inser o no seu cotidiano, o 

receptor aceita esse jogo, n o consegue perceber no mosaico da edi o

uma divis o entre o real e o poss vel, permitindo-nos apontar que o 

sucesso desse programa poder  estar na capacidade de lidar com os 

sentimentos dos telespectadores. Os integrantes do show da vida 

constroem estrat gias para manter uma identidade capaz de impressionar 

a audi ncia com a inten o de obter o reconhecimento dos seus 

desempenhos e, poder assim, serem nomeados com destaque na hist ria,
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numa tentativa de conquistar o voto favor vel do p blico, garantindo 

sua perman ncia at  o final do jogo.

A terceira edi o do BBB n o representou grande novidade em 

rela o s duas primeiras. Sua produ o  simples e mais barata em 

rela o aos milh es que a TV Globo de Televis o gasta em telenovelas e 

miniss ries. Foi menos chata que as anteriores, visto que a emissora (TV 

Globo) passou a dirigir a trama, editando as conversas intermin veis dos 

participantes.

Passou a organizar os planos e contraplanos, produzindo o que 

fosse poss vel para criar tens o dram tica , a cada epis dio da vida 

daquela gente jovem, encarcerada na mans o est dio global.

Podemos observar que nessa edi o o interesse sexual decaiu um 

pouco entre seus participantes, apesar dos esfor os do animador no 

sen tido de incentiv -lo, a fim de oferecer ao p blico receptor um pouco 

mais de excita o.  bem verdade que o participante Dhomini ficou

com a carism tica Sabrina. Mas, al m desse epis dio, parece que a 

conviv ncia na casa do BBB 3 foi menos excitante e mais marcada pelos 

pared es  o que se revela as incans veis conspira es, trai es,

armadilhas, estrat gias descaradas para derrubar os companheiros e 

gar antir suas perman ncias no jogo.

Os concorrentes n o perdiam tempo, porque o dinheiro era mais 

importan te, por isso n o paravam de conspirar. N o foi precisamente o 

sexual o frenesi que animou participantes e p blico da terceira edi o

do BBB 3. O que movimentou o programa foi  concorr ncia perversa, 

envolvendo os jogadores numa esp cie de topa-tudo -por -dinheiro . Isto 

porque o BBB n o exige habilidades espec ficas. As armas nessa batalha 

s o psicol gicas, os afetos.

O candidato, ao entrar nessa edi o do programa-jogo,

desenvolveu uma nsia de vit ria, que n o resistiu em transformar sua 

pr pria vida num a cartada favor vel ao alcance do desejado,

transformar -se numa celebridade. O participante se submeteu a tudo e 
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mesmo aprisionado, buscava alcan ar a cada instante, o sentido 

mobilizador que possibilitasse a validade do jogo. Na realiza o de 

erros e acertos, na sucess o de momentos, o jogador viveu da s ntese de 

suas m ximas emo es.

Tens o  a palavra predominante durante todos os jogos, uma vez 

que  ela respons vel pela const ncia da trama, porque sen o o 

resultado pode mudar por vacila o do pr prio concorrente.

Nessa terceira edi o, o jogo foi cheio de estrat gias por parte dos 

integrantes, o que exigiu objetividade de todos eles, agilidade nas a es,

porque sen o o advers rio penetrava com mais intelig ncia e perspic cia

como foi o caso do Jean Massumi que em decis es r pidas e eficazes, 

valendo -se da capacidade de simular, virou o jogo contra o que parecia 

ser o favorito at  ent o, o Dhomini. Por isso, passou a ser considerado o 

grande articulador e estrategista do grupo.

As hostilidades despontaram logo no in cio, gerando conflitos a 

ponto de provocar uma separa o por g nero, denominada de guerra

dos sexos , o que exigiu de cada jogador, racioc nio l gico e poder de 

decis o, ficando claro que a a o inteligente  a t tica que prescreve a 

luta incessante na tentativa de vencer e tornar-se um famoso.
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S bio  o que se contenta com o 

espet culo do mundo.

Ricardo Reis
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A FORMA O DO MITO NA PRODU O TELEVISIVA

2.1 MITO  NA SOCIEDADE TRADICIONAL

Mitos, s mbolos e ritos s o elementos que se perpetuam de gera o

a gera o. O mito  uma narrativa que procura dar conta de v rios

problemas existenciais e de quest es que n o comportam explica es

racionais . Sua tarefa principal  mediar, instaurar o contato entre o 

desconhecido e o que j  conhecido, o simb lico e a racionalidade. Na 

concep o do antrop logo Everardo Rocha, mito : [...] uma narrativa 

atrav s da qual uma sociedade se expressa, indica caminhos, discute 

consigo mesmo (1986, p.95).

Conforme o autor, o mito flutua, seu registro  imagin rio, seu 

poder  a sensa o, a emo o, a d diva. Sua possibilidade intelectual 

o prazer da interpreta o. O escritor Artur da T vola, no livro 

Comunica o  Mito  tenta explicar o mito fazendo uma correla o

entre os fatos atuais e os mitos gregos do passado. A prop sito do 

conceito de mito, vejamos o que diz T vola: [...]  uma forma 

comunicativa de conservar e de significar de um s mbolo ou meio-

s mbolo, que expressa, amplia, fixa, antecipa, esclarece, oculta ou 

exalta  o valor significado. E, portanto; Representa uma verdade

profunda da mente [...] . (1985, p. 11). 

No entanto, Roland Barthes v  as narrativas tradicionais como 

forma de linguagem, podendo todo e qualquer tema se transformar em 

mito, apresenta e identifica o mito como sendo um sistema de 

comunica o, uma mensagem que n o tem formato espec fico e, assim 

pode ser adaptada . (1980, p.132). Explica que a fala m tica  uma 

mensagem que pode al m de tomar a forma oral, ser formada por 

escritas ou por representa es. O discurso escrito, a fotografia o 
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cinema, os espet culos e a publicidade. Tudo isso pode servir de suporte 

a fala m tica.

Entendemos que o mito funciona para justificar o que 

inconsciente ou transcendente. Assim quando Jung fala do inconsciente 

coletivo, est  tratando paralelamente de mitos. O mito n o pode ser 

identificado como mentira, ele comunica, preserva e representa valores. 

Desta forma  que as civiliza es tradicionais definem o mito, que 

entendido como uma realidade cultural que relata um acontecimento, 

pois ensina aos homens, as hist rias primordiais que o constitu ram

existencialmente. Por conseguinte,  considerado pela civiliza o

tradicional, como a palavra revelada , o dito. O historiador Mircea 

Eliade ressalta:

[...] O mito conta uma hist ria sagrada, ele revela um 
acontecimento, uma realidade que passou a existir, seja a
realidade total ou um comportamento humano.  sempre uma
narrativa de uma cria o. Fala do realmente ocorreu, do que
se manifestou plenamente. (1991, p.11).

Observamos, portanto, que o mito  definido nas sociedades

tradicionais como uma narrativa exemplar que se prop e a explicar o 

mundo e seu funcionamento. Para os homens primitivos, tudo que 

narrado pelos mitos concerne diretamente deles, pois que lhes ensina 

hist rias primordiais consideradas verdadeiras, retratando as origens do 

mundo e como tal seus protagonistas s o: Os entes queridos e seus 

ancestrais m ticos  (ELIADE, 1991, p. 12).

Os mitos s o instrumentos de cren as para os que aceitam e por 

eles pautam sua vida, como  o caso da civiliza o tradicional. Alguns 

mitos presentes em determinadas culturas s o importantes e ricos porque 

est o relatando de alguma forma, a viv ncia de um povo e por isso, o 

mito nem sempre  igual a falsidade. Malinowski nos explica o que  o 

mito:
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O mito n o  uma explica o que satisfa a o interesse 
cientifico,  m as, a narrativa de toda realidade para satisfazer 
necessidade religiosa, anseios m orais, submiss es sociais e 
at  requisitos pr ticos.  Um mito desempenha na cultura 
primitiva, uma fun o fundamental, pois expressa, ace ntua e 
codifica a cren a, refor a a moral, d  regras pr ticas para a
orienta o do homem. (MALIN OWSKI apud PATAI, 1974, p. 
39)

O mito, de um modo geral parece ser compreendido como uma 

hist ria sobre as coisas fabulosas, mas n o podemos esquecer do 

signif icado profundo que carrega. Somente os Gregos principiaram as 

hist rias transmitidas dos deuses e do surgimento do mundo esse 

significado assumiu import ncia perante os povos. Surgiram muitas 

teorias sobre a origem do universo. Possivelmente as cosmog nicas,

formuladas anteriormente, explicavam melhor a origem dos mitos nas 

sociedades tradicionais, que os compreendiam na revela o do mundo, 

do homem e da vida.

Contudo n o estamos esvaziando o pensamento m tico de conte do

hist rico, pois percebemos que em m uitos casos, os mitos t m cerne 

hist rico, assim como as tradi es hist ricas assumem formas m ticas e 

sobrevivem por muito tempo. O que importa para n s  o poder que 

disp e o mito de influenciar as pessoas sobre a hist ria humana. 

Verificamos certos prot tipos hist ricos como, por exemplo, Napole o

Bonaparte que, em suas fa anhas, confundia-se miticamente com 

Alexandre, o maior her i do mundo Grego. As pessoas criam novos 

mitos que as satisfa am, fazendo com que eles continuem sempre 

explicando o que s o e o que ser o.

Em outros termos, o mito vai se delineando como representa o

coletiva, transmitido atrav s das gera es, relatando uma explica o do 

mundo.Antes mesmo de ser explicado, de ser intelig vel, vemos que o 

mito, nas suas mais variadas formas, palavras, imagens, gestos, 

sentido, vivido, circunscrevendo o acontecimento no cora o do homem, 

antes de fixar-se como narrativa. Na vis o de Artur da T vola, os mitos 
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v m sendo rememorados e reatualizados constantemente, atrav s dos 

rituais, num permanente retorno s  origens  (1985, p.23).

Essa volta s origens, representa as for as que a civiliza o

tradicional depositava nelas (origens), que adv m do mundo 

transcendente dos deuses e her is. Compreendemos que h  nas culturas 

tradicionais uma certa avers o, uma rejei o a irreversibilidade do 

tempo, pois para elas,  justamente o contr rio, a reversibilidade que se 

apresenta como sendo a liberta o do homem, do peso do tempo morto, 

pois entendem o profano como o tempo da vida e o sagrado como o 

tempo da eternidade.

Como vimos, o homem tradicional usava v rios meios que 

dispunha ao seu alcance, para colocar-se em oposi o  hist ria, por 

necessidade que tinha de regenerar-se periodicamente por meio da 

anula o do tempo, da aboli o do tempo concreto. Percebemos uma 

esp cie de recusa em aceitar-se como ser hist rico, em dar valor a 

mem ria, aos acontecimentos fora do comum, um desejo no sentido de 

desvalorizar o tempo.

O homem tradicional possu a uma vida reduzida  repeti o dos 

atos arquet picos, ignorando tudo o que  caracter stico numa 

consci ncia do tempo. Demonstram uma compreens o do mundo em 

movimento numa dire o c clica, anulando completamente a 

irreversibilidade. Na repeti o dos arqu tipos primordiais, o homem 

est  sempre atualizando o momento m tico, mantendo dessa forma, o 

mundo no instante do princ pio.

Entendemos, portanto, que essa recusa  hist ria e a necessidade 

que apresenta de confinar-se na repeti o arquet pica, venha a ser um 

temor pela perda de si mesmo, deixando-se dominar pela falta de 

significado da exist ncia profana. Isso vem mostrar que seu 

comportamento  pautado pela cren a numa realidade absoluta, oposta 

ao mundo profano das irrealidades .
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A civiliza o tradicional ligava-se ao ritual, meio pr tico que 

garantia a preserva o. Mas em certo sentido tamb m se ligava ao 

futuro, pois nas pr ticas de repeti o realizadas, o futuro volta ao 

passado. Para esses povos, n o havia separa o de tempo e espa o, os 

indiv duos mantinham uma trajet ria comum, disputavam de 

experi ncias simult neas, visto que os acontecimentos ocorriam num 

mesmo tempo e na mesma localidade.

A partir do s culo XVII, uma nova concep o progressista da 

hist ria afirma-se cada vez mais. Nessa trajet ria, o pensamento de 

Hegel atribui e conserva um valor ao acontecimento hist rico como tal, 

o acontecimento em si mesmo e para si mesmo  (ELIADE, 1992, p. 

128). Al m do mais, o pensamento marxista lan ou fora todo o 

significado transcendental da hist ria, que passa a ser uma estrutura 

coerente, diferente de uma sucess o de acidentes arbitr rios, com o 

prop sito de eliminar o terror da hist ria  salva o. Os homens passam 

a considerar a hist ria para o reconhecimento da exist ncia dos seus 

povos. Dessa maneira, conseguimos marcar a irreversibilidade do tempo 

e dos acontecimentos como o tra o diferencial entre o pensamento 

tradicional e o moderno.

2.2 O MITO NA MODERNIDADE

Contrariamente a civiliza o tradicional, a moderna, proclama o 

resultado de determinados eventos que se sucedem, considera-se

constitu da pela hist ria. O homem moderno acredita no universo 

abrindo caminho para as descobertas, uma nova era que  impulsionada 

pelo racionalismo, pelo empirismo, pelo pensamento cient fico que 

marginaliza o mito por sin nimo de supersti es e ilus es. O mundo s

poderia ser compreendido atrav s dos mecanismos b sicos da raz o.
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No cen rio das sociedades modernas, o desenvolvimento 

tecnol gico e cient fico desponta como garantia do avan o e do 

progresso. Os mitos tiveram sua import ncia significativamente 

reduzida, uma vez que a cultura moderna colocou seu interesse na 

religi o e na ci ncia. Surge a modernidade como propulsora de um 

conjunto de transforma es, acarretando ao mesmo tempo, uma s rie de 

conseq ncias dram ticas com riscos que imprimiram essa nova ordem 

social, diferenciando -se em muitos aspectos da tradi o. Diante do que 

vimos, qualquer discuss o em torno da modernidade implica 

primeiramente em sua compreens o, Na concep o de Giddens, refere-se

a uma dada organiza o social, que se consubstancia em estilo, 

cost ume de vida, associada a um per odo de tempo que imprimiu uma 

ordem nova  (1991, p. 13).

As mudan as se verificam em v rios planos: pol tico, econ mico,

social e cultural. Em linhas gerais, observamos no plano pol tico, a 

distin o entre p blico e privado, a medida que as institui es antigas 

cediam espa o as novas, o p blico e o privado assumem novos sentidos. 

O p blico come ou a significar atividades relativas ao Estado e o 

privado referia-se s atividades ligadas s empresas, denominando-se os 

termos: Estado e Sociedade civil para nomin -las. No dom nio

econ mico, os principais tra os radicam no desenvolvimento de novas 

modalidades de produ o que implicaram em inusitados m todos e 

t cnicas voltadas para o princ pio da efic cia da ci ncia.

Constitui -se um a cren a absoluta no cient fico, com distin o de 

lemas fundamentais como: raz o e esclarecimento, ordem e progresso, 

evolu o e racionaliza o. A modernidade simboliza-se no predom nio

da reflex o envolvendo a compreens o e a explica o sob o signo da 

raz o. Consideramos importantes alguns desses lemas que implicaram na 

luta de classes  como lei geral da hist ria, com a qual Marx desvenda 

as condi es e as possibilidades da sociedade de classes , a 

racionaliza o do mundo diagnosticada por Weber, em suas pesquisas 
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sobre o capitalismo moderno, o id-ego -superego revelado por Freud, 

indicando o que existe de inconsciente em cada indiv duo.

No aspecto cultural ou simb lico, n o podemos obscurecer o fato 

do desenvolvimento dos meios de comunica o que reordenaram as 

rela es de tempo e espa o, alterando considerave lmente nossas 

experi ncias. Dessa dimens o, destacamos como principais 

caracter sticas, a produ o, a transmiss o e a recep o das formas 

simb licas. Nesta fase, a cren a se distancia das refer ncias metaf sicas

e transcendentais cada vez mais, para surgir circunscrita a uma vis o

modernizada: A f  no progresso e naquilo que  novo.

Na constitui o das sociedades modernas e na sua complexidade 

atual  imprescind vel, na vis o de Giddens, levar em considera o a

globaliza o e as conseq ncias causadas aos indiv duos e a 

coletividade  (2002, p. 45), visto que, esse fen meno vem contribuir 

decisivamente para afetar os aspectos mais pessoais da exist ncia

humana. O autor circunscreve a modernidade considerando tanto as 

situa es globais quanto as locais, o que denomina de dial tica global 

e dial tica local  (GIDDENS , 2002, p.27). Nessa dial tica tanto a 

economia, como a cultura e as dimens es sociais assumem papel 

preponderante.

As mudan as provocadas acarretam riscos que amea am a 

seguran a dos homens, contribuindo para a d vida generalizada que 

permeia a vida desses indiv duos. Nesse sentido, Giddens considera a 

modernidade, uma cultura de riscos  (2002, p. 25), compreendida na 

maneira como os especialistas e os leigos organizam o mundo social. 

Esses riscos exigem dos indiv duos novas formas de identidade para que 

possam lidar com as novas perspectivas que lhes apresentam e isso lhes 

causa perturba es e ansiedades, provocando grande tens o no eu como 

tamb m no conjunto social  (GIDDENS, 2002, p.26).

Seguindo o pensamento de Giddens, buscamos entender melhor a 

modernidade atrav s das fontes de dinamismo que se inter-relacionam e 
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que nos mostram claramente a din mica que caracteriza essa nova ordem 

socia l. Vejamos inicialmente a separa o entre o tempo e o espa o que 

com o advento dos meios de comunica o sofre modifica es

significativas, alterando substancialmente as rela es e criando novas 

formas de a o e intera o. O desenvolvimento de uma variedade de 

institui es de comunica o facilita e agiliza a produ o, o 

armazenamento e a veicula o das informa es, transformando, portanto 

a natureza do interc mbio simb lico do mundo moderno.

Esse fen meno de comunica o criou situa es interativas 

mediadas pelos meios, os quais implicam no uso de instrumento t cnico

(papel, fios el tricos, ondas eletromagn ticas), o que significa a 

transmiss o de informa es para um p blico situado remotamente no 

tempo e no espa o. A intera o mediada se diferencia da primeira que se 

caracterizou pela comunica o face a face, assumindo um car ter de 

di logo, o que implicava num fluxo de informa o direto. Nele os 

participantes compartilham o mesmo referencial de tempo e espa o.

As novas t cnicas surgem para mostrar a humanidade o seu grande 

poder, aparecem com grandes inven es, caracterizadas como novas

tecnologias , que se prop em a aumentar quase ao infinito as nossas 

capacidades de produzir e de reproduzir, de pensar e de se divertir.

Um mundo novo se desenha. A sociedade, com o desenvolvimento 

tecnol gico aparece como um imenso holograma cheio de simulacros e, 

portanto, vazio. Essa profus o geral instala em nossa mente a ilus o do 

dom nio do universo, gra as s informa es. As novas t cnicas

propiciam o desenvolvimento das ind strias da m dia, surgem as 

primeiras m quinas impressoras que impulsionam cada vez mais a 

produ o de informa es. As primeiras formas de papel facilitam a 

produ o de materiais impressos, gra as s t cnicas de impress o.

Com o advento da imprensa, distingui -se a forma o do com rcio

de not cias  (THOMPSON, 2001, p. 63) com o estabelecimento dos 

servi os postais que em seguida estende-se numa rede integrada de 
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comunica o postal. A partir da , verifica-se a consolida o da ind stria

gr fica que possibilitou a expans o do mercado editorial e a produ o

come a a crescer assustadoramente. Percebemos, no entanto, a forma o

de uma teia complexa que se interliga com os poderes econ micos,

pol tico, cultural que acabam fornecendo as bases institucionais para a 

produ o industrial de informa es. Essas transforma es criaram um 

cen rio t cnico mais sofisticado capaz de acelerar o tr fego e converter 

o conte do simb lico em formas diferentes, dada a maior flexibilidade 

em suas produ es e transmiss es.

Os meios encarregam -se de intermediar as rela es, transmitindo 

informa es. Dessa maneira demonstram a capacidade de se relacionar 

com o complexo sistema de cren as e ideologias dos indiv duos, atrav s

da manipula o de mecanismos como a identifica o, a proje o e a 

fantasia.

Canais de comunica o mediados por imagens proliferam -se,

mudando o perfil da sociedade que assume um car ter espetacular

(DEBORD, 1988, p. 30). Isso ocorre quando o espectador passa a

consumir ilus es tendo-as como mercadoria real e o espet culo como

manifesta o  (DEBORD, 1988, p. 32). Com isso, os tra os narc sicos

dos indiv duos aparecem de forma aguda e se revelam como uma rea o

defensiva, contra um poss vel abandono em rela o  natureza 

amea adora da vida moderna. A hist ria de Narciso diz respeito 

atra o por si pr prio,  a admira o por sua apar ncia corporal.

Desencadeia -se nessa fase, o culto ao corpo, significando a 

express o da beleza, no qual o corpo n o  apenas uma unidade f sica,

mas det m um poder de a o vis vel pelo indiv duo e pelos outros. 

Apresenta -se como instrumento de significados, permitindo a 

interpreta o das a es. Nesse sentido vimos aparecer nessa poca,

certos tipos de apar ncias e posturas corporais que contribu ram na 

defini o do comportamento individual e social. O corpo vem 

constituir -se num dos elementos de estrat gia, compondo a gram tica de 
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uma est tica que passa a ditar as regras de como devem se desenvolver 

as a es pr ticas para a obten o da grande conquista do homem. Neste 

contexto, percebemos que a sociedade moderna est  desafiada por um 

enigma. A figura do indiv duo. Ele ocupa nessa fase, o centro dos 

principais dilemas da vida social, podendo ser visto como um ser 

singular e coletivo, mas essencialmente  ele que est  em quest o.

J  vimos portanto, que a vida social moderna estava organizada de 

forma racional. O grande valor era a raz o, tudo era previs vel. O 

modelo se apoiava numa grande obsess o: O progresso, com nfase no 

futuro. E como conseq ncia disso, o surgimento de novos mitos, foi 

praticamente nulo. Como situar o mito dessa poca que privilegiava o 

pensamento racional e condenava seriamente a mitologia por entend -la

como sin nimo de ilus o e supersti o?

Foi, entretanto, Sigmund Freud estudioso da psique humana, que 

no in cio do s culo XX, retomou e explicou a rela o dos mitos com a 

personalidade do homem, alertando para a import ncia que eles 

exerciam na vida humana. E posteriormente baseados nos estudos 

desenvolvidos por Carl Jung e Joseph Campbell podemos dizer, que os 

mi tos s o uma forma do ser humano exteriorizar o seu inconsciente, 

tentando atrav s dele, buscar respostas para as quest es universais 

como: Quem sou? De onde vim? Como ser  o futuro? O que aconteceu 

no passado? Que a ci ncia por mais desenvolvida que seja ainda n o

pode explicar, mas que a mitologia ao seu modo explica.

Por m, com o surgimento do cinema, os mitos ganharam 

novamente seu espa o e s o difundidos ao redor do mundo. Na d cada

de 70, o cineasta americano George Lucas, lan a o filme guerra nas 

Estr elas, uma trilogia baseada na obra de Joseph Campbell O Her i de 

Mil Faces , criador de uma nova mitologia. O filme registra um grande 

sucesso, gra as aos efeitos especiais utilizados que estabeleceram um 

novo padr o de filme de fic o cient fica. Uma outra raz o que 

contribuiu na repercuss o do filme foi  composi o da hist ria e dos 
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personagens, repleta de simbologia e liga es com aspectos 

psicol gicos.

Talvez, a utiliza o dos s mbolos universais que facilitam a 

compreens o dos personagens e conseq entemente das hist rias

veiculadas pelos meios de comunica o, facilitadas para que haja uma 

empatia entre elas e o p blico, seja a justificativa para a retomada do 

mito na era moderna. O mito moderno apresenta-nos um mundo de 

imensa superioridade tecnol gica em que a ci ncia resolve as crises e os 

problemas s o enfrentados com determina o e habilidade. Mostra-nos

um mundo atraente em que os homens se tornam, de fato iguais aos 

Deuses . A intelig ncia assume predomin ncia, tornando o mundo 

melhor, governado pelo conhecimento, pass vel de solu o cient fica.

Trata -se por certo da substitui o da imagem do rei divino contido 

nos mitos antigos, pelo her i confiante, o cientista, que se interessava, 

sobretudo pela miss o que a si mesmo imp s de triunfar e preservar a 

humanidade. N o faz alus o a poder algum maior que o homem. Uma 

cren a que se alimenta na onipot ncia da ci ncia. O novo Deus  tem 

poder de criar e sustentar, mas de destruir.

A particularidade da mitologia moderna  o seu car ter industrial e 

intei ramente impessoal. Na modernidade o sujeito era entendido como 

aquele que p e marcha ao processo de reprodu o do capital. Ele  o 

pr prio capital, agindo como pode se chamar de sujeito autom tico.

Com a expans o do processo produtivo industrial, o papel da informa o

torna -se de tal forma relevante, que arriscamos destac -la como o 

grande mito da modernidade. Atrav s dela (informa o), surgem os 

grandes desafios dessa sociedade, provenientes do paradigma da 

globaliza o, transforma es culturais e das novas modalidades de 

simboliza o.

Ocorre, por m, que o mundo tem sido e continua a ser um 

emaranhado de tradi es, magias, supersti es impregnando os modos 

de ser, pensar, sentir, agir, imaginar e fabular de indiv duos e 
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coletividades. Nesse sentido, os mitos sobrevivem com sua linguagem 

cifrada para deliciar os homens, aos lhes contar fant sticas hist rias,

explicando -lhes o fundamento da vida humana e das coisas, 

possibilitando assim, sentido  exist ncia das sociedades humanas, 

principalmente a moderna. Os mitos sempre existiram e existir o na 

cultura humana. Surgem da nossa necessidade de buscar outra realidade 

para, atrav s dela entendermos a nossa. Hoje, os maiores criadores de 

mitos s o o cinema e a televis o, que trazem na estrutura de suas 

hist rias todos os elementos mitol gicos necess rios  ilustra o do 

mais antigo conflito do homem, o bem contra o mal.

2.3 MITO NA TELEVIS O

Os meios de comunica o, especialmente a televis o, passam a 

resgatar e recriar os mitos pret ritos (gregos, romanos, hindus) como 

uma necessidade de conferir ra zes primordiais. O mito reaparece de 

outra forma, tentando explicar o vazio gerado pela mecaniza o

institu da pela modernidade. Estamos sempre na busca de preencher 

nossas expectativas e o mito pode ser a causa viva a responder esse 

vazio, fornecendo modelos para a conduta humana e a tev  se apresenta 

como instrumento facilitador para reverenci -los . Eles alimentam nossa 

alma,  o elemento que nos d  for a, nos ajudando a lidar com nossos 

medos.

 medida que os meios de comunica o desenvolvem -se e 

generaliza -se, a cultura industrializada desponta e expande-se como 

poderosa f brica de mitos que utiliza signos, s mbolos e emblemas dos 

contextos sociais. O mundo moderno aponta ind cios de viv ncia com os 

mitos, embora renovados, remetem -se ao passado das hist rias m ticas.

Nesse caso, o mito distinguiu-se como narrativa que instaura um modo 
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de ser, institui uma vis o da vida, da realidade natural, social ou 

sobrenatural, um modo de pensar, sentir e fabular.

Para isso a televis o simplesmente apresenta seus programas 

associados s coisas desej veis, como temos observado ao longo de sua 

programa o. Nessas circunst ncias, o mito apresenta-se como um 

elemento capaz de evocar magicamente outros, transportando o 

telespectador s cenas desej veis que v . Nesse sentido, arriscamos 

dizer que temos uma analogia com a maneira pela qual, na Gr cia

Antiga, os mitos que entravam em contato com a vida humana influ am

nela.

De maneira id ntica, os telespectadores se associam aos mitos 

moder nos, numa clara ilus o de partilhar de um modo que tem tudo que 

n o temos, de que sentimos falta, que desejamos, que imagina seja 

povoado por seres divinos.

N o obstante, isso  significativo para a compreens o do papel que 

o mito representa na vida do hom em moderno. Ao ponderar, na melhor 

maneira de tornar o consumo dos produtos televisivos atraentes para o 

p blico, os produtores apresentam alternativas que reproduzem 

situa es e cenas m ticas.

Compreendemos que as mensagens televisivas imprimem na psique 

do telespectador n o apenas a maneira como deva reagir, mas tamb m a 

maneira com que ele efetivamente reage ao consumir esses produtos. As 

imagens suscitam no receptor, a impress o de que, ao consumi-las,

transportar -se - , magicamente  companhia dos her is, seres sobre 

humanos cujas vidas s o uma sucess o ininterrupta de emo es e 

prazeres, o que vem preencher o vazio da vida.

Percebemos que ocorre uma esp cie de transporte m gico  a um 

mundo diferente for ando o receptor a identificar-se com ele. A tev nos

convida constantemente a viajar pelo mundo encantado dos sonhos. 

Fascina com mostras evidentes de prazer e sedu o, demonstrando que 

tudo isso  poss vel s pessoas comuns. Permite assim, que o indiv duo
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comum possa elevar o seu eu a uma esfera mais alta, penetrar 

imaginariamente no mundo que n o poder  alcan ar e participar 

momentaneamente. Trata-se, portanto, do ponto de vista psicol gico de 

uma ef mera realiza o do mito na pr pria vida da pessoa e no caso dos 

programas de televis o, tem a fun o de ministrar satisfa o.

De acordo com a concep o de Patai, as apresenta es

caracter sticas da televis o n o representam uma tentativa consciente 

de utilizar mitos tradicionais  (PATAI, 1974, p. 220). O car ter

mitol gico delas, s  acontece segundo o autor, quando lhes penetram, 

os tra os essenciais estereotipados  (PATAI, 1974, p. 221), ou seja, as 

imagens mitol gicas na modernidade s o usadas de forma 

pseudocl ssica.

Para as nossas finalidades os programas de televis o, os temas 

m ticos diferem dos da arte renascentista, pois muito raramente a tev

apresenta antigas figuras mitol gicas.

O que faz , invariavelmente, apresentar em in meras vers es uma 

id ia mitol gica b sica herdada do passado: a solu o m gica de um 

problema por um personagem sobre humano, isto  m tico.

Normalmente, a televis o apresenta narrativas simples, constitu das

basicamente de tr s partes: a primeira apresenta o problema. A segunda 

o conflito e a terceira a resolu o, momento em que entra o mito. A 

magia e o personagem m tico aparece subitamente, resultando no 

desfecho do problema.

Dessa maneira, a televis o, com seus produtos m gicos, pode 

modificar num abrir e fechar de olhos, toda uma compreens o que 

formulamos da realidade, transformando o intoc vel de ontem no 

pr ncipe encantado de hoje, a gata borralheira de outrora, na rainha das 

festas de hoje. Os programas de televis o usam o elemento fant stico

procurando convencer os telespectadores a aceitar o m gico e o 

milagroso, como se fossem l gicos e naturais. Ela cria personagens com 

o poder de exercer a sedu o, satisfazer o anseio do receptor de capturar 
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um mundo novo , esp cie de para so perdido no qual os desejos se 

realizam.  A tev  oferece o mito perdido do contato com seres sobre 

humanos  que, de certa forma, contribuem indiretamente para refor ar a 

auto -estima do telespectador.

Ao que tudo indica, parece existir nos programas-espet culos da 

TV, um certo grau de cren a, ainda que seja apenas de faz-de -conta ,

mas poderoso do ponto de vista da forma o do h bito de assisti-los e 

neles encontrar satisfa o. Eles aparentam criar uma atmosfera m tica-

maravilhosa que pode passar inteiramente despercebida do senso cr tico

do telespectador, mas que poderosamente influencia o seu pensamento. 

A televis o, por recontar os mitos, tornou -se um dos mais populares 

meios de comunica o. Nela se alojam os mitos, pois s o eles que 

contam hist rias conhecidas da sociedade.

A televis o disponibiliza sua capacidade de sedu o e atrav s das 

narrativas tenta dar explica es m ticas, se baseando na premissa de que 

quanto maior a dist ncia entre a fonte de informa o e seu destinat rio,

maior o espa o para a atua o do mito. 

Com isso, podemos observar o poder de comunica o do mito, a 

tend ncia do m stico como explica o da realidade, o que pode ser

notado em v rias inst ncias, indicando que h  uma necessidade de 

retomada do mito.

Sua revivesc ncia na sociedade contempor nea aponta para a 

necessidade de compartilhamento , fen meno que Maffesoli chama de 

reen cantamento do mundo  (1995, p.17). Essa busca tem sentido de 

renova o dos elementos arcaicos que se acreditavam esmagados pela 

racionalidade. Por m hoje, apresenta-se como a retomada do imagin rio,

inst ncia que na sua concep o:

[...] restaura o equil brio perdido, ao revestir nas estruturas
arcaicas que se acreditava ultrapassada e ao recriar as 
mitologias  que ir o servir de liame social. Gra as a elas, as 
sociedades rev m e assim recuperam uma parte de si mesmas, 
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das quais tinham  sido frustradas por uma modernidade 
essencialmente racionalista. (MAFFESOLI, 1995, p. 41).

Nesse revisar as estruturas, o autor ressalta o retorno aos mitos. 

Os meios de comunica o, especialmente a televis o, refletem esse 

reencantamento  nos programas apelando para enredos f ceis. S o

elementos que conduzem o telespectador a partilhar das emo es dos 

enredos que s o consumidos por outros telespectadores que embora se 

encontrem distantes fisicamente, assistem o mesmo programa, no mesmo 

hor rio, configurando-se em uma no o ritual stica das emissoras de 

poder agregat rio. Ciente desse poder, as tev s investem fortemente 

nessas produ es de car ter interativo.

Uma suposta integra o promovida pela TV alimenta o imagin rio

dos receptores que diante da tev  passam a sentirem -se juntos, numa 

participa o m gica provocada pela sensa o que adv m de uma for a

imaterial emanada do objeto televis o que tende a assegurar uma 

coes o, na qual a imagem lhe serve de suporte. 

A televis o apela para a condi o do mito de explicar o que est

sem explica o e lhe atribui nfase, sendo a imagem o elemento 

essencial, visto que favorece o sentir-se juntos, sentir comum. Al m do 

que,  uma inst ncia do n o-racional, do inconsciente, na esfera das 

emo es, da cultura, que o car ter imagin rio se mant m, e  nele como 

vimos, que habita o mito.

O mito representa de maneira simb lica as necessidades de 

afirma o do ego individual, o que vale dizer do consciente humano, 

que convencionamos chamar de personalidade. Atrav s dela, configura-

se a fragilidade do homem, dada a sua imaturidade ps quica

(CAMPBELL, 1997 p. 347). Como conseq ncia disso, passa a 

necessitar de s mbolos fortes com os quais se identifica.

O fen meno da fama na atualidade vem sendo maximizado, 

ganhando contornos espec ficos pela possibilidade de associa o de um 

nome a um rosto divulgado exaustivamente. Ao expor um rosto 
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intensamente  admira o p blica, a fama exacerba o atributo universal 

de todos os rostos. Fascinados por ela, os homens criam condi es para 

que  admira o do p blico possibilite a defini o de um quadro que

mostra a dolorosa conjuga o entre celebridade e anonimato. Na 

tentativa de explicar a fama, Coelho Cl udia diz: [...] A fama  um 

processo insepar vel da pr pria condi o humana: A constru o da 

auto -imagem pela proje o de uma Imagem para os outros. [...]  (1999,

p.25)

A fama parece circunscrever a esfera em que as celebridades s o

produzidas num circuito espec fico da comunica o de massa com suas 

estrat gias simb licas e constru es das imagens personalizadas do 

sucesso. Aparece associada ao leg timo desejo de vencer.

Faz com que o sujeito possa passar de indiv duo  pessoa, 

retirando -o de sua condi o an nima, singularizando-o em meio aos 

iguais, tornando-o especial para muitos. A satisfa o narc sica de ser 

reconhecido lhe permite a consci ncia da pr pria singularidade.

Apresenta -se como uma possibilidade sedutora para o homem 

realizar -se mesmo que seja como r pidos lampejos de uma felicidade 

idealizada. Ao que parece, a fama propicia ao indiv duo, uma 

experi ncia ampliada de acesso  pr pria imagem, pois quando se torna 

famoso est  constantemente diante de si mesmo: Nas capas de revistas, 

televis o, entrevistas.

O reality show vem se mostrando um instrumento eficaz na 

forma o do mito da fama, que se inscreve na galeria de formas de 

constru o da imagem de si, pois recorre ao olhar do outro como 

estrat gia de percep o de si. Nesse programa, a fama  retratada de 

modo positivo, sempre associado ao sucesso e  aceita o, acess vel a 

qualquer um, desde que se submeta  exposi o de sua imagem, sob as 

condi es impostas pelas regras estabelecidas. Afinal, se trata de um 

jogo realizado entre jovens de forma entusi stica. Os termos vencer  e 

perder  pontuam a narrativa que impulsiona o desejo da notoriedade.
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Nele, o mito  constru do de fragmentos de intimidade que s o

utilizados s vezes juntos, s vezes em separado em cada epis dio que 

vai ao ar.  O mito aparece sob os aspectos de encantamento do mundo

(MAFFESOLI, 1995, p. 52), na qual a fama se apresenta com todas as 

solu es buscadas pelo homem, quase magicamente, o que  pr prio da 

natureza do mito, pretender dar solu o a uma contradi o.

No entanto, tem a ver tamb m com o desencantamento do 

mundo , quando a fama n o acontece e deixa de solucionar o problema 

do anonimato. As investidas implementadas pelos concorrentes n o

correspondem a sua necessidade de dar-se a conhecer. 

Acontece ainda no contexto da forma, j  que esteticamente, os 

participantes do reality show costumam apresentarem -se como modelos 

de belos corpos. Sem perceber, os participantes assumem o papel de 

portadores de uma est tica da glorifica o , na qual, o corpo ganha um 

poder que  efetivado por meio das mais diversas formas de estimula o

e exalta o do corpo. Na televis o, sobretudo nos reality shows, 

presenciamos uma supervaloriza o da apar ncia como se isso pudesse 

oferecer o ressurgimento das identidades.  Destacamos com isso, o valor 

de espet culo que o produto pode oferecer e a capacidade de promover 

contempla o, provocando interesse no telespectador que  encarado 

com o um poss vel consumidor.

A palavra de ordem desse formato est  no corpo forte, belo, 

jovem, veloz, perfeito. Sob a reg ncia do culto ao corpo est  a m dia,

pois as imagens que passam incessantemente, fortalecem o imagin rio

que por sua vez sacia o ego individual. A percep o do corpo em geral e 

em particular fica dominada pelas telas das imagens encenadas.

Do anonimato  fama, esta  a trajet ria contada pelo mito no 

programa.  A constante tens o entre anonimato e celebridade desdobra-

se sucessivamente na hist ria. Revela o dilema esquecimento e 

reconhecimento reproduzido incessantemente de forma crescente. Na 

realiza o do jogo, essa tens o passa a ser o argumento principal que 
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estrutura a hist ria da cotidianidade dos jovens concorrentes a 

celebridades. M ostra tamb m o paradoxo do fen meno da fama em sua 

natureza, exigindo o anonimato de muitos para permitir o estrelato de 

um. E talvez por isso, o desejo da fama, nas suas diversas manifesta es

esteja ligado constantemente  individualidade. Desse modo, 

re ssaltamos as interpreta es de Campbell que assinala: A celebridade 

vive somente para si .(CAMPBELL, 1999, p. 9).

Como vimos, com essa defini o, o autor estabelece a constitui o

da celebridade est  na capacidade que tem de apenas representar efeitos 

dra m ticos, mantendo sempre um fasc nio sobre si, ou seja, na 

capacidade de tornar-se uma celebridade. Percebemos que a 

individualidade  a base estrutural desse g nero de programa.

No cen rio contempor neo, a no o de celebridade est  associada 

ao espet culo, cujo objetivo  o de promover o entretenimento. Os 

reality shows s o espet culos da atualidade catalisadores de intensas 

emo es capazes de efetuar o processo de metamorfose de an nimos em 

celebridades instant neas. Para isso, exige apenas que tenham uma

personalidade, que possuam a capacidade de atuar no sentido de 

apresentar um eu espetacularizado, de manter uma postura, um mist rio.

As celebridades s o estrelas do cotidiano que acabam se 

sobrepondo s pr prias estrelas produzidas pela m dia no mbito das

tradicionais formas de entretenimento, como cinema, tev  e teatro. Isso 

ocorre quando os artistas da televis o opinam sobre os participantes do 

BBB e respaldam essa l gica. Os astros conhecidos opinam sobre os 

an nimos que viraram celebridades.

No reality show/BBB aquele que vai catalisando a aten o do 

p blico, apresentando-se como p lo de identifica o do telespectador, 

que torce como faz numa novela, elege preferido e cria tipos: o burro ,

a gostosa , o chato , o bonit o, o mau-car ter , o esperto , o 

inteligente  e assim passam a identificar os jogadores do reality 

show/BBB. O vencedor,  aquele que consegue vencer suas limita es
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pessoais, suplantar as dificuldades e superar os concorrentes para 

alcan ar o reconhecimento da vit ria . Para tanto,  sentenciado a cada 

comportamento. Por m, apresenta maior toler ncia. Enfim,  aquele que 

muito perde para no final ser reverenciado como o grande vencedor.

Do ponto de vista simb lico  o jovem ganhador do jogo que 

estar  significando for a, destreza, energia necess rias ao ser humano 

para enfrentar as adversidades da vida e conseguir superar o anonimato.

Atrav s desse perfil, o BBB deixa claro que a for a est  dentro de 

n s, para utiliz -la  preciso lutar, somente ap s uma s rie de 

enfrentamentos superados pela coragem e o desprendimento, obteremos 

o sucesso, o equil brio, o bem -estar ou como diz T vola, o estado solar 

em que entravam os her is mitol gicos, ap s as lutas . (1985, p. 101).

Pois bem, nisso parece residir o significado psicol gico b sico do 

mito vencedor bigbrodiano, o vencedor da vida. As pessoas se permitem 

n o s  a identifica o com ele, mas tamb m o encontro emocional de 

uma profunda satisfa o emocional nas fa anhas que ele executa. Sendo 

assim, o mito no reality show/BBB dever  exercer uma fun o

psicol gica.

Por mais que possamos deplorar a forma como o programa 

apresentado, teremos que reconhecer que cont m um elemento capaz de 

satisfazer uma necessidade enraizada que sobrevive na psique do 

telespectador, que  imaginar-se no papel do vencedor, do glorioso, do 

vitorioso. Entretanto, nos convida a apreender a li o que o mito 

vencedor apresenta: sugere que qualquer um de n s, tamb m poder

lan ar m o da coragem, superar os obst culos e com disposi o de luta 

sagrar -se um astro.

Aponta para o triunfo pessoal quando subliminarmente recomenda: 

Levante -se, lute, fa a alguma coisa, seja grande, superior, seja uma 

celebridade consagrada pelo poder da m dia. N o obstante, isso 

significativo para a compreens o do que o mito representa na vida do 

homem, e, mais precisamente, nas opera es de sentido produzidas nos 
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diversos formatos que hoje figuram na sociedade e que sobre ele 

exercem expressivas repercuss es.
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O olho crocod lico da televis o

cola e bricola.
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ESTRAT GIAS NARRATIVAS DO BBB 3: DO ANONIMATO 

FAMA

Ver e exibir constituem atualmente, aspectos vitais do ambiente 

cultural em que nos encontramos imersos. Este processo de produ o

fascina irresistivelmente cada vez mais pessoas e tem como uma de suas 

contrapartidas, o crescimento dos programas de televis o no formato 

reality show, no qual intimidades s o vis veis e consumidas de forma 

vida pelo p blico.

No contexto da comunica o contempor nea, sabemos que existem 

diversas maneiras na tradicional arte de narrar. [...] A narrativa 

definida muito estritamente pela narratologia recente como conjunto de 

significantes, cujos significados constituem uma hist ria . (AUMONT,

1995, p.244 ).

Percebemos que a narrativa se torna indispens vel ao sucesso das 

m dias, especialmente na televis o que abriga estruturas antigas 

comparadas a outras artes, mas revitalizadas por novas formas de 

produ o e veicula o. O avan o dos estudos da narrativa deve-se,

sobretudo  Semi tica, teoria geral dos signos que tem como objetivo de 

estudo, o texto, entendido como procedimento estruturante de um todo 

de sentido.

O texto s  existe na dualidade que o define como objeto de 

signi fica o e comunica o. A semi tica  compreendida como a teoria 

que explica os sentidos dos textos, sejam liter rios ou imag ticos.

Sabemos que para um objeto cultural constituir-se numa narrativa 

necess rio que tenha come o, meio e fim, configurando-se num efeito de 

sentido, que haja um m nimo de personagens, que realize a es dentro 

de uma seq ncia, estruturando a hist ria.

A partir deste panorama esbo ado, fazemos a an lise com base na 

semi tica francesa desenvolvida por Algirda Julien Greimas, do texto -
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programa bbb 3, que adota estrat gias narrativas por vezes 

contradit rias e incongruentes, por m, fundamentais para selar o 

v nculo com o telespectador.

Para isso, vem testando variadas formas que disp em de 

dispositivos audiovisuais capazes de eliminar as ambig idades e 

relativiza es, necess rias para a constru o de uma narrativa que possa 

dar conta de simbolizar os aspectos da realidade. Mas tamb m,

destinada a agu ar o desejo de milhares de pessoas em uma mesma 

motiva o, - assistir e participar. O programa bbb utiliza estrat gias que 

dizem respeito ao aspecto da novidade  que todas as edi es devem 

portar.

A narrativa do bbb  trabalhada com esmero, tanto no que se 

refere  tessitura pl stica quanto s solu es t cnicas de cenografia, 

ilumina o,  fotografia, edi o, para a constru o do sentido. A trama 

sob a forma de edi es di rias assume formato de narrativa seriada, 

estruturada em segmentos de 20 minutos com emiss o ao vivo, contendo 

mais dois grandes segmentos; uma de 60 minutos e outro de 45 minutos, 

que v o ao ar respectivamente as quintas-feiras e aos domingos.

Ao longo da programa o acontece v ria chamada do bbb 3,

gravadas em vts de 15 minutos que funcionam como an ncio do produto 

programa.Conforme  Machado, Arlindo chamamos de serialidade:

[...] A apresenta o descont nua e fragmentada do sintagma 
televisual no caso espec fico das formas narrativas, o enredo 
e geralmente estruturado sob a forma de cap tulos ou 
epis dios, cada um deles apresentados em dia ou hor rio
diferente    e subdivi didos em bolos menores, separados uns 
dos outros por breaks comerciais. (MACHADO , Arlindo: 
200 0, p. 83).

Vimos, portanto, que a narrativa bbb 3 se encaixa na categoria 

serializada, pois disp e dos requisitos indicados diante do conceito a 

que fazemos refer ncia. Al m do que  poss vel com os mesmos atores, 
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cen rio, figurino e nica situa o dram tica, produzir diversos 

epis dios.

Durante o programa, verificamos a forma o de pequenos grupos 

com atua es as mais variadas, pois os jogadores sentem -se

pressio nados na disputa pelo pr mio estipulado pelo programa. Vemos 

a , um exemplo de modelo atuacional proposto por Greimas, composto 

com base na rela o central sujeito/objeto.

Outro aspecto que destacamos na narrativa  o da constitui o de 

uma rela o estabelecida entre os participantes (sujeitos das a es) e 

seu objeto de desejo, instante em que se estruturam micro-universos de 

valores que, em geral, revelam a pr pria cultura em que se inserem. A 

outra rela o  a dos integrantes na competi o daquilo que 

socialmente valorizado (dinheiros, fama, poder, felicidade) disputando 

um mesmo objeto.

A narrativa do bbb 3 oferece v rias possibilidades, a uma sele o

de seq ncias atuacionais que exercem destaque sobre as outras numa 

vis vel determina o manipuladora, demarcando uma posi o de 

convencimento sobre o telespectador. A presen a do saber e poder como 

modaliza es da compet ncia do emissor na constru o das narrativas 

mid ticas s o observ veis. O microuniverso refletido na hist ria do bbb

3 constitui-se de seres que respaldam os padr es culturais da sociedade.

O n vel fundamental do texto do big brother 3 exp e a oposi o

m nima entre anonimato e fama, traduzida pelos termos de 

esquecimento e reconhecimento  e manifesta mediante a nega o do 

primeiro e afirma o do segundo. A transforma o narrativa de 

esquecimento em reconhecimento pressup e um percurso de busca que 

se desdobra em paix es (GREIMAS , 1989, p. 280) na paix o simples 

de querer, ter (dinheiro posi o social e poder) e nas paix es complexas 

de querer ser (aceito, admirado e amado).

As cenas que enfocam o dia-a-dia dentro da casa sugerem o efeito 

de sentido de um aprisionamento sufocante. As imagens isoladas dos 
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participantes privados da comunica o com o mundo transcendem o 

estado de tens o psico-emocional em que vivem. Emerge da  o sentido 

de desespero revelado pelo choro que acontece em locais fechados e 

isolados dos parceiros de jogo, representando o enclausuramenro dos 

integrantes.

J  as cenas que mostram as provas e as festas s o marcadas pela

programa o espacial de amplitude do cen rio, mediante a inclus o das 

vis es do horizonte e do c u. A ilumina o reafirma o sentido de 

arejamento e projeta a conota o de liberdade . Esse esquema de 

visibilidade  combinado com as cenas em que os integrantes do 

espet culo bbb 3 sentem -se livres, correm, pulam, gritam, excedem seus 

pr prios limites, numa entrega total que acaba no sil ncio circunscrito 

num estado introspectivo do jogador.

A c mera passeia, acompanhando os movimentos, como querendo 

revelar um conflito ntimo que parece resultar da simultaneidade em que 

tudo  controle e liberdade, que sobrep em e se fundem. Encontra-se a 

ess ncia do sentido que se revela como a puls o que move a 

potencialidade do sujeito desejante  de escolher a sua pr pria busca.

Durante toda a narrativa, somos confrontados com as impress es

dos jogadores, que a cada epis dio parecem produzir nos 

telespectadores uma forte sensa o de estranhamento, espanto, conforme 

o jogo de cada um e o jogo entre eles. Utilizando seq ncias curtas e 

grande n mero de planos, cortes e ngulos, o bbb 3 mostra de forma 

din mica como cada um constr i seu relato.

Na narrativa linear do bbb 3, os encadeamentos da edi o parecem 

produzir parte do desenvolvimento da hist ria na qual os fatos n o

fa lam por si mesmos. A constru o da realidade intermediada pelos 

sentimentos e viv ncias individuais s o tra os interessantes do 

programa. Mas que biografias, o que est  sendo ressaltado no programa 

s o as rela es que os participantes travam entre si.
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A vida dos jogadores como  apresentada no programa aparece 

como uma mistura de cio, malandragem, futilidade e subservi ncia,

marcada pelas rela es de poder econ mico, orgulho, dignidade, 

humilha o. Esta apresenta o mostra o espet culo no qual a vida 

ntim a pode se transformar.

A forma de narrar do programa vem se colocando plenamente, 

trazendo marcas diferenciais de outros programas do g nero. Posiciona 

as lentes das c meras e as lentes do olho e com elas, capta a 

realidade , reconstruindo-a e tamb m criando outra realidade, a do 

pr prio meio. Faz assim, o duplo, em seu jogo de fingir  que a 

brevidade da vida de celebridade (o vencedor) possibilita a garantia de 

sua ascens o social.

A dura o do programa e o acompanhamento di rio da conduta de 

cada jogador permitem, ap s um certo tempo, a constru o de 

personalidades definidas e reconhecidas e assim como nas novelas, o 

comportamento dos integrantes demonstra ser refer ncia para o p blico

telespectador, que efetua seu julgamento a partir das a es praticadas

por eles.

Pouco a pouco uma rede de opini es e aprecia es vai sendo 

tecida no curso dos epis dios e o receptor  convidado a se posicionar a 

favor ou contra, elegendo aquele que  percebido como correto.

A estrutura do programa bbb 3 se estabelece com base nas 

estrat gias. Selecionamos cinco para an lise neste estudo, assim 

nomeadas:

Come a o 3  Grande Espet culo.

Na Casa: O Show da Vida.

A es e Rea es.

Exclus o do Jogo .

O Grande Vencedor.
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3.1 COME A O 3  GRANDE ESPET CULO

A largada para o terceiro grande espet culo do bbb 3 foi dada no 

dia 14 de janeiro de 2003, momento em que os participantes recebem o 

sinal verde para a disputa dos 500mil reais. A partida dos concorrentes 

ao jogo do estrelato tem in cio com a apresenta o dos integrantes ao 

p blic o, momento em que os selecionados surgem pela primeira vez 

diante das c meras de tv, na sa da do confinamento provis rio, no qual 

se encontravam num hotel de luxo, localizado na zona sul do Rio de 

Janeiro.

Seguem todos em carreata, num monumental desfile pelas

principais ruas de acesso  casa do Big Brother Brasil, perfazendo o 

percurso at  chegar ao cen rio montado na Central Globo de produ o.

Os mortais comuns, contudo, que queriam conhecer de perto os novos 

rostos do bbb 3, se posicionaram diante do hotel, esperando para 

aplaudi -los. Todos apresentavam o melhor desempenho para conquistar 

a plat ia que delirava em euf ricos aplausos  sa da de cada novo 

participante escolhido.

Nada mais emocionante para os concorrentes do jogo que a 

presen a calorosa do p blico que aos gritos saudavam os candidatos a 

estrelas, dentre os quais sair  o grande vencedor, poss vel dolo,

alimentador de ilus es e fantasias coletivas. Nessa perspectiva, 

situavam -se os integrantes que logo deveriam ser glorificados, amados 

ou odiados pelo telespectador.

Diante da plat ia, expostos, e ao mesmo tempo carregados de seus 

medos, os participantes conseguem alimentar seus sonhos de tornarem -

se celebridades. Partem confiantes em busca do palco (casa do bbb) a 

fim de conquistarem a credibilidade do p blico receptor na tentativa de 

conseguir realizar a transposi o t o desejada, passando do anonimato 

fama.
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Sob o olhar curioso dos convidados e debaixo de uma forte chuva, 

os 14 participantes chegavam  casa do big brother recebidos pela 

louva o do p blico que ocupava as arquibancadas na rea externa da 

mans o bigbrodiana. Para receber os novos moradores, l  estava a 

rep rter Renata Capucci que em r pidas palavras dava as boas vindas 

aos concorrentes de mais um espet culo televisivo.

Numa r pida entrevista a rep rter recolhia opini es a respeito das 

expectativas em participar do show de realidade, onde o ingresso na 

bilheteria d  direito a entrar em suas intimidades. O grande espet culo

em cartaz  a vida, retratada num jogo de sensualidade e sedu o, que 

toma forma atrav s das imagens numa avalanche de privacidade 

midiatizada.

A entrada na casa aconteceu por grupos, sendo o primeiro 

composto por Em lio, advogado, treinador de mergulho; Joseane, atual 

miss Brasil; Alan, jogador de basquete; Samantha, personal trainer e 

Jean, massoterapeuta que inauguraram a casa e correram para escolher 

os aposentos e obviamente o melhor quarto coletivo com as camas mais 

confort veis.

Em seguida, chegaram D lson, mais conhecido Mad Max, 

advogado e lutador de jiu -jitsu; Paulo, fot grafo; Sabrina, ex-dan arina

do Programa do Faust o e Dhomini, Assessor Parlamentar que trataram 

de se apresentar aos bbbs que j  ocupavam a casa. O terceiro grupo 

formado por Marcelo, DJ; Andr a, publicit ria; Elane, professora do 

ensi no fundamental; Juliana, estudante de Servi o Social da UFRJ e 

Viviane, advogada que foram recebidos carinhosamente pelos rec m -

chegados  casa.

Ap s as acomoda es, os integrantes do programa-jogo se re nem

na sala para um brinde coletivo de boas-vindas, preparado pela 

produ o, com petiscos e bebidas variadas e m sicas dan antes que 

alegravam os jovens participantes da terceira edi o do bbb.
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Passadas as manifesta es iniciais de euforia,  hora da primeira 

apresenta o ao vivo na televis o, quando o anim ador Pedro Bial inicia 

o espet culo da vida real, fazendo num tom de descontra o, revela es

sobre alguns segredos dos jogadores, abordando o quesito vaidade dos 

homens e mulheres da turma. O espet culo  encenado por pessoas que 

se re nem motivadas pelo sonho de um grande pr mio que para obt -lo

ter o que eliminar uns aos outros. O individualismo do pr mio n o

permite que seja partilhado a equipe. Esse jogo possui uma regra nica:

Que ven a o melhor.

Nele, n o h  exig ncia de habilidades particulares ou coletivas, o 

que parece existir  um cotidiano artificial, transformado em espet culo

que procura narrar um mundo regido pela esperteza e pela disputa 

individual. De fato, os participantes ao colocarem o p  na casa d o

inicio a partida rumo ao reconhecimento p blico.

N o porque fizeram algo not vel, apenas porque passam a ser 

alvos provis rios da identifica o dos telespectadores. Isto nos faz 

perceber, que dada a necessidade de sermos amados e a incans vel busca 

pela visibilidade acabamos por confundir fama com aceita o.

A casa cen rio apresenta-se aos jogadores, como um labirinto com 

diversos caminhos pelos quais poder o seguir, mas apenas um conduz a 

sa da. Para tanto, a singularidade desse jogo  n o ultrapassar o limite 

do emocional. O desafio est  em perder -se e encontrar-se. O jogador 

quase obrigado a empreender exerc cios de racioc nio para chegar at  o 

final.

Os an nimos a fim de singularizar-se, recorrem a in meras

estrat gias, dentre elas, uma consiste no destacar-se  sem avan ar

muito pelo terreno da subjetividade, revelando algumas caracter sticas

da ordem da personalidade. Persistente , fiel , sonhador . Estas 

auto descri es  s o superficiais, afinal o jogo est  apenas come ando.

Configura -se o confronto da for a com a harmonia traduzido num a

esp cie de supl cio, no qual o homem vive mergulhado. A condi o
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humana parece viver sob esses dois imp rios, regendo assim 

comportamentos daqueles que pleiteiam a fama. Esta luta aparece no 

cerne do Big Brother Brasil, da  talvez, a explica o do envolvimento

dos participantes que ap s o encantamento inicial das descobertas, 

come am a desenvolver esfor os de compreender a din mica psicol gica

de cada advers rio, utilizando sua for a e harmonia para enfrent -lo.

Na for a est o a disposi o, a energia da a o, sem as quais n o

conseguem realizar-se. Na harmonia, elemento ordenador da for a, est o

a intelig ncia, sensibilidade intui o, profundidade. Sem ela a for a se 

perde em atividade est ril. A luta por conciliar esses elementos faz os 

jogadores empenharem -se no plano individual, exaltar virtudes pessoais. 

Virtude, vem de virtus  que tamb m significa for a  (T VOLA , 1985, 

p. 274).

Assim sendo, os componentes desse jogo dever o deter maiores 

possibilidades de implementar belas jogadas a valer pontos no placar da 

auto -supera o, garantindo a transforma o da pr pria vida numa nsia

de vit ria, de xito e de sucesso. Eles mudam as formas e as maneiras 

de conceberem ou encararem o jogo e passam a comportar-se com base 

na vontade secreta de vit ria.

Neste espet culo percebemos uma est tica da competi o

(T VOLA , 1985, p. 280), regida pela necessidade de ganhar, pois 

supondo -se ganhador, o candidato a celebridade se sente seguro e dessa 

forma, dever  deferir ao sistema no qual viva, os m ritos de o haver 

conduz ido  fama. Ganhar dos demais  o lema de cada participante, que 

v  o sentido da disputa como essencial  manuten o da luta em busca 

do objeto de desejo. A cada vit ria alcan ada, o que implica em sua 

perman ncia no jogo, demonstra uma sensa o de euforia e satisfa o,

de preserva o da pr pria vida. Vimos como se mostra poderosa no 

homem, a necessidade de ganhar, viver em disputa e levar a melhor.

Contudo, podemos ver que a est tica da competi o  o 

elemento propulsor da forma de express o dos participantes do bbb. O 
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condicionamento do corpo e dos movimentos para a a o esteve todo o 

tempo a servi o da vit ria, transformada em nica finalidade desse jogo, 

que proporciona ao concorrente, como um toque de m gica, a supera o

da condi o anterior de anonim ato, oferecendo-lhe a de estrelato.

Todas as categorias de comportamentos ser o confrontados 

(durante a trama cotidiana) permitindo ao telespectador o julgamento 

das hist rias de vida que formam elos, numa tessitura complexa, mas 

que no espa o da casa, acabam expressando-se de forma  assimil vel.

3.2 NA CASA: O SHOW DA VIDA

Cabanas, choupanas, castelos s o denomina es hist ricas do 

espa o familiar. Entretanto, haver  uma palavra que sintetizar  a no o

de habita o privada: A casa que surge durante o Im p rio Romano como 

sin nimo de cabana de caracter stica rural.

Hoje, temos o entendimento de casa, como sendo um edif cio ou 

parte dele, destinado a morada humana. Ela nasce de desenhos e 

tecnologias de constru o para ser ocupada com prazer. Apresenta-se

como espa o/forma que busca estar adequada a ser resposta ao modo de 

vida de seus habitantes. A casa possui um valor econ mico que varia de 

acordo com a localiza o, qualidade do material empregado, sua est tica

e os espa os propostos.

A unidade casa  resultante de um complexo processo no qual 

confluem fatores sociais, t cnicos e econ micos. Ela seria uma 

edifica o vazia com seus muros imaculados, faltando a vitalidade 

oriunda de seus moradores.  abrigo, inv lucro protetor, parte 

integrante do s tio onde se integra.e que abriga a todos. A casa em si 

uma distribui o espacial que d  ao homem seu s tio sobre a terra. 

Simbolicamente,  um castelo, fortaleza, lugar de defesa contra as 

agress es externas.
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Por m, a casa quando habitada vai adquirindo uma condi o de 

lar, numa concep o complexa que integra mem rias, imagens, passado 

e presente. Constitui-se numa composi o de ritos pessoais e rotinas 

cotidianas que refletem valores de uso, conviv ncia e entrosamento 

familiar. S o reflexos de moradores a  inclu dos, sonhos, esperan as e 

dramas que transformam o vazio do espa o composto de paredes, 

esquadrias, moveis e quadros em um universo constru do de 

singularidades que reproduzem os valores sociais.

Tomando -se em considera o tal argumento, percebemos que os 

aspe ctos relacionais acabam por definir a conviv ncia e a exist ncia de 

um sistema de valores e pensamentos que demarcam esse territ rio e que 

s o consagrados em nossa sociedade. Nesse sentido podemos dizer que a 

import ncia da casa est  na perspectiva relacional, na qual o que se 

apresenta s o as oposi es (contrastes) complementares que cada um 

estabelece para conviver com o outro.

Assim, a medida que isso ocorre, o significado e o sentido das 

a es n o se esgotam nelas mesmas, mas sim, na teia de rela es que 

constroem para manter a conviv ncia coletiva. Em outras palavras, s o

os habitantes que d o sentido a exist ncia da casa, formando uma 

unidade b sica de sociedade, e, portanto, a unidade prim ria de qualquer 

forma de agrega o. N cleo primeiro, a partir do qual experimentamos o 

sentimento de pertencimento .

Levando -se em considera o o Big Brother Brasil como uma 

unidade de agrega o, temos a  a forma o do grupo dos ricos que na 

casa, s o identificados como poderosos , isto , os participantes que 

disp em de maior poder aquisitivo. Mas, existe tamb m o grupo dos 

chamados pobres , ou melhor, dizendo, os fracos , menos abastados 

que s o representados por aqueles que moram em sub rbios, favelas, 

que ocupam fun es subalternas como: ambulantes, pe es, ofice boy, 

empregadas dom sticas, despachantes, vendedores ambulantes. 
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importante observar que a riqueza e a pobreza nesse contexto, n o se 

constituem em uma marca individual.

S o marcas sociais, de natureza hier rquica, portanto indicativa de 

pertencer  a um dado grupo, cuja marca  a da depend ncia, colocada em 

oposi o a um outro grupo cuja marca  a autonomia. 

No interior da casa distingui-se sem d vidas quem  quem, quem 

faz o que ou deve fazer o que. A casa do bbb 3 regida por maior 

controle, os participantes n o possuem privacidade. S o obrigados a 

construir uma privacidade calculada, tanto melhor quanto mais 

espetacular, pois garantir  provavelmente maiores chances de 

sobreviv ncia. Podemos especular que essa privacidade  constru da na 

medida para agradar o p blico e aumentar os ndices de audi ncia.

Trata -se como bem diz os participantes, de um jogo e nele a nica coisa 

que importa  sobreviver e continuar a disputa.

Situada num local privilegiado do Rio de Janeiro, cercada por uma 

cadeia de montanhas, formando um fundo esverdeado, nos sugere uma 

tela com tonalidades vivas de pura alegria que procura emudecer o 

tempo e cuja extens o completa nos escapa. As imagens s o da cada do 

Big Brother Brasil 3 que diferentemente do BBB 1 e BBB 2 sofrem 

mudan as, adotando uma reforma no estilo americano com tr s quartos, 

com qualidades diferentes, sendo que o quarto do l der passou para fora 

da casa, formando um compartimento independente, provocando um 

isolamento no conv vio com o restante dos moradores.

A outra novidade da casa  a instala o de um ofur , esp cie de 

banheira de gua gelada para imers o, com fun o de relaxamento, mais 

n o despertou nenhum interesse da turma que preferia mesmo a banheira 

de hidromassagem. Fincada sobre a terra com profundas ra zes, a casa 

sustenta o peso dos desejos e dos ritmos da vida de cada habitante.

Morada feita de grandes espa os abertos, portanto arejados, a casa 

bbb 3  iluminado como uma estrela que orienta a viagem dos sonhos. 

Disp e de uma ampla sala, local no qual os participantes se re nem com 
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freq ncia, para responder emocionalmente ao mundo exterior, atrav s

dos di logos da tev  mantidos com o animador do programa Pedro Bial, 

que mediante palavras e gestos p e em cena a hist ria de vida dos 

jovens, constitu da de suspenses, talvez para ser completada em algum 

momento futuro.

A mans o cercada de janelas envidra adas adquire um sentido, se 

percebermos o car ter central da casa. A janela  o olho aberto lan ado

para o horizonte, para o mundo que se apresenta emoldurado,

estabelecendo um limite entre o fora e o dentro. Os moradores 

bigbrodianos lan am atrav s das janelas olhares esperan osos na 

realiza o de seus sonhos infinitos, centrados na contempla o. A vis o

do sonhador que parece viver uma eterna oposi o, imensid o e ref gio.

Para o ser sonhante dessa morada, a casa representa muito mais, 

talvez o verdadeiro abrigo das fantasias, sonhos e esperan as. Contudo, 

participar dessa casa  o sonho dos jovens que almejam sucesso e 

ascens o social. Nesse sentido, a casa bbb 3 torna-se o espa o

privilegiado para a sedimenta o das hist rias de vida, serve ent o de 

p lo atrativo de uma luta permanente que  o afrontamento das 

diferen as.

Configura -se como um lugar por excel ncia de afetos, palavras, o 

que confere sentido a conviv ncia grupal. Um lugar din mico feito de 

dios, amores, conflitos e de momentos de harmonia, um lugar que 

realiza de maneira vis vel, o simb lico em suas diversas manifesta es.

A comunica o e a troca n o tem nada de uniforme, visto que em se 

trat ando de encontro de indiv duos, dever  existir animosidade e 

densifica o nas rela es. Isso talvez seja o que ao mesmo fascina e 

assusta aos participantes do jogo. Entendemos essa situa o como sendo 

provavelmente um desejo irreprim vel de seguir coletivamente o 

caminho do sucesso.

Constituem juntos uns territ rios de particularidades, com bases 

plurais, no qual, vale o Cada um por si . Nesse lugar aonde os afetos e 
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conversa es v o construindo la os, pouco a pouco se institui a s lida

trama da cotidianidade dos an nimos. Sob o olhar da c mera, a vida, os 

atos mais simples e os objetos mais triviais comp em o ambiente 

circundante di rio da casa.

As cenas do cotidiano do grupo com toda sua banalidade, carrega

uma carga de intensidade que os efeitos  m gicos da c mera de 

acelera o, retardamento do tempo e enquadramentos fazem aparecer 

melhores. Vendo o ambiente, as atitudes, a vida dos participantes do 

programa, os telespectadores v em que suas vidas se eufemizam nisso 

tudo. As imagens contando a intimidade dos jogadores destacam a carga 

m gica que cont m nossas pr prias vidas e por isso s o aceitas pelo 

grande p blico, de uma maneira mais ou menos inconsciente. Os 

participantes concordam em serem vistos por milh es de pessoas em 

todos os momentos de um cotidiano artificial, cujas regras, o grupo fica 

impedido de tra ar.

De fato, quem est  no bbb 3, vive uma anticasa, pois existe 

temporariamente num lugar no qual intimidade e vida p blica, amizade 

e intriga, competi o e harmonia, n o se confundem, mas trocam

perversamente de lugar. 

Participar da casa bigbrodiana para os jovens, passa a ser uma 

realiza o marcada pela perspectiva de inser o no mundo do trabalho, 

garantindo a defini o do seu lugar social. Para eles, a realidade aparece 

em dois planos: Aquela constru da no campo da possibilidade e no 

campo da experi ncia, vivenciada atrav s da conviv ncia grupal.

A vida nessa casa vai aos poucos fazendo um mosaico de uma 

realidade que disp e de um lado, o sonho realizado de nela est  e do 

outro, a percep o de um poss vel fracasso ante o projeto idealizado de 

ser uma celebridade.

O universo societ rio percebido na casa apresenta-se demarcado 

pela competi o, por um mundo no qual parece n o existir a presen a de 

justos e honestos. A disputa marca os limites do terreno que mais parece 

This document is created with trial version of Document2PDF Pilot 2.5.73.



87

uma guerra particular, na qual os envolvidos n o conseguem estabelecer 

uma voz de comando para o final dos conflitos. O jogo convida a todos 

a substitu rem aos poucos a vontade que sonha pela vontade que pensa, 

formando -se assim um reino de imagens cada vez mais conscientes. O 

tempo imprime uma condi o e passa por todos, introduzindo profundas 

modifica es nos pensamentos, que os impulsionam na busca do objeto 

de desejo, projetado na conquista do reconhecimento e do sucesso.

Partem os moradores para constru o de estrat gias que facilitem 

a conviv ncia, e lhes garantam a perman ncia no jogo. Por isso, hesitam 

em externar seus mais profundos sentimentos. Cada um vai adquirindo 

moderadamente, voz e autonomia, uma valoriza o que come a a ganhar 

formas de trajet ria na qual, suas rea es emotivas/explosivas norteiam 

o encadeamento de situa es vivenciais.  medida que os 

relacionamentos solidificam -se, a trama cotidiana vai se estruturando, 

passando a nos apresentar as mais diferenciadas atua es:  o modelo 

do malandro esperto, sagaz e astucioso que conquista a simpatia dos 

demais e al a desejos maiores de firmar v nculo com o telespectador.

Existe o altivo, desafiador, que utiliza as armas psicol gicas para 

vencer o outro. Os integrantes dessa hist ria acabam por tornar p blico

seus desejos, anseios e sofrimentos ntimos, revelando-se

paulatinamente. Mesmo sabendo que s o vigiados o tempo todo, eles 

n o t m uma vis o Singular  de quem os vigia. Talvez por isso, 

encontram na casa do bbb 3 seguran a e prote o.

A casa bbb transforma-se em uma fortaleza da coragem para o 

candidato que nela, deve aprender a vencer os medos. Encontra-se num 

cosmos que mostra como elevar e aprender a ter coragem diante de uma 

luta incessante de vencer. A casa isolada dar aos jogadores, imagens 

fortes com poder de resist ncia as adversidades. As vozes ressoam de 

formas diferentes na sala, nos quartos, no grande aposento, que se 

mostra mais s lido que as outras casas. No oposto da casa natal, a do 

bbb pode ser um simples sonho que concentra os mais firmes desejos, 
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contendo a emo o e a raz o. As atividades dom sticas concebem 

ativamente essa casa. Nela se conjugam tamb m sonhos e trabalho. 

Como expressar essa integra o entre os sonhos maiores e os trabalhos 

mais humildes. Percebemos que durante todo o tempo em que 

compartilham do conv vio na casa, os habitantes bigbrodianos executam 

as atividades dom sticas com alegria, demonstrando que longe de ser 

nocivas, alimentam -lhes os atos.

Eles conseguem transformar as rotinas di rias em brincadeiras que 

adquirem novas impress es e propagam uma nova realidade de ser. 

Entre um objeto e outro, no aposento, os cuidados dom sticos firmam 

v nculos que unem passado e presente a uma nova realidade. Enquanto 

cumprem as tarefas as (lavar as roupas, cozinhar, passar o pano no 

ch o), parece que cada um encontra um mundo diferente, no qual a 

imagem j  n o est  sob o mundo das coisas. 

Os jovens moradores conseguem mesmo na trivialidade das 

atividades dom sticas atribuir um outro significado a esses momentos 

vivenciados, pois estar ali,  como se estivesse acontecendo algo 

grandioso fazendo com que reconhe am a import ncia das coisas 

insignificantes. Embora pare a paradoxal, muitas vezes sentimos que h

em n s outra coisa a exprimir al m do que oferecemos objetivamente. 

Percebemos em determinados momentos que os jogadores na 

solid o da casa, s o invadidos por imagens que provocam inquieta es

que se estendem al m dos limites demarcadores de um espa o que 

parece comprimir e sufocar assustadoramente. Notadamente percebe-se

acentuadas mudan as nos jogadores que envolvidos por uma esp cie de 

saudade, come am a experimentar mudan as que os impulsionam em 

busca de encontrar a conson ncia da imensidade do mundo.

Vemos em diferentes cenas, a procura pelo jardim como local 

ideal para a contempla o das maravilhas do espa o e poderem assim, 

estender o olhar profundo ao encontro de si mesmos. Nessas 

descobertas, sorriem, por si imaginarem grandes, puros e belos como 
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aquela imensid o que lhes acolhem, fazendo -lhes ver que esse espa o

infinito transp e qualquer limite.

Desse modo, a casa do bbb diferentemente da casa natal, nasce 

para funcionar como palco, no qual as pessoas se mostram em 

performances que expressam os interesses de um mercado que 

potenci aliza cada vez mais, o fluxo das trocas e dos produtos, o dinheiro 

imp e que tamb m no campo do cultural, haja uma difus o de tudo 

valores e pr ticas sociais o que implica em amea as as singularidades e 

identidades.

As empresas de televis o disputam mercado para a venda de seus 

produtos, como vem acontecendo com o programa bbb, que dentre tantos 

produzidos vem estourando em termos de audi ncia. Esses indicadores 

determinam que  estritamente necess ria e indispens vel uma atua o

capaz de sustentar o espet culo que se deseja construir.

Apresentamos em anexo os epis dios que comp em o jogo nessa 

t o cobi ada casa. Optamos por faz -lo  descrevendo como os 

participantes se relacionam uns com os outros. Nesse sentido dizemos 

que a narrativa do Big Brother Brasil desenvolve-se sempre a partir de 

uma perspectiva relacional, na qual procuramos apresentar os aspectos 

comportamentais dos integrantes do jogo, ressaltados na trama. A 

medida que isso ocorre, vamos entendendo o sentido das a es que 

ocorrem na teia das rela es do grupo.

O programa cria uma realidade fundada em bases constru das entre 

a televis o e o cidad o, participantes do programa e telespectadores, 

entre o mundo natural e o artificial constru do pela pr pria televis o.

Podemos acrescentar que na casa do bbb, as pessoas mant m com as 

outras rela es de depend ncia, afinidade, cumplicidade, hostilidade, 

afetividade, amizade e paix o.
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3.3. A ES E REA ES

A condi o de confinados a que se submetem os jovens, acaba 

tornando -se geradora de tens es e conflitos, o que desencadeia 

agress es, intrigas, rea es originadas pelos desequil brios emocionais 

provocados principalmente pela repress o tolhendo o que  natural no 

ser humano, o prazer de comunicar-se com o mundo.

O isolamento causa mal-estar, pois cala o grito do prazer de 

desfrutar de sua liberdade  de ir e vir o que provoca uma nsia de 

superar rapidamente essa situa o. Nesse caso, tornar-se evidente que as 

rela es humanas n o se constituem apenas de unidade, mas, s o

compostas de concord ncia e tamb m de discord ncia e competi o,

gerando conflitos . (SIMMEL: 1983, p. 123).

O ser humano n o alcan a unidade apenas atrav s da 

harmoniza o. A contradi o e o conflito operam em cada momento de 

nossas exist ncias, delineando a vida. A sociedade tal com o a 

conhecemos necessita das duas partes (concord ncia e conflito) juntas 

para constitu rem o grupo como uma unidade viva e concreta. O sentido 

negativo e destruidor do conflito, ocorre nas rela es particulares e nas 

competi es de indiv duos que interagem em grupos pequenos .

(SIMMEL: 1983, p. 127).

Nesses grupos como  o caso do big brother, as necessidades e 

pontos de vistas s o efetivos.As hostilidades despontam em detrimento 

da aceita o, compreens o, afei o m tua, dada o interesse pela 

vit ria  que motiva os membros do grupo a mobilizar uma disputa 

acirrada. Vivenciam uma dualidade que se apresenta a cada momento 

com diversidades e uma multiplicidade de oscila es contradit rias. Isso 

implica em dizermos que a forma o do eu ideal, constru do pelo 

imagin rio individual e relacionado com a atra o espetacular que as 

pessoas tem por si pr prias, seria narcisismo  segundo a defini o de 

Freud. (FREUD apud SODR  , 1990, p. 15
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Em outras palavras,  o alto conhecimento que implica no prazer 

narc sico de ver reproduzido, atrav s da imagem.  a atua o da 

personalidade narcisista que acredita num ego nico . Surgem diversas 

situa es conflituosas, principalmente quando d  indica o do primeiro 

jogador ao desafio do pared o, esp cie de j ri popular, no qual o 

participante  julgado e indicado a deixar o programa.

Armam -se as tramas paralelas marcadas pelas rela es de poder, 

institu das pelas composi es sem nticas, segundo o diagrama de 

Greimas e Court es apud BARROS, DIANA (1988, p. 55), como: 

verdade vers us mentira, vaidade versus  humildade, belo versu s feio, 

simpatia versu s antipatia, capacidade versus  incapacidade, bom versu s

ruim, vit ria versu s derrota. Vimos ent o que de acordo com as a es

individuais e as trajet rias tra adas, gera-se como um espelho, mini 

hist rias e conseq entemente outras tantas mini hist rias contr rias.

As situa es vivenciadas no jogo do Big Brother Brasil 3, mostra-

se no est gio inicial como uma unidade indiferenciada de formas 

convergentes e divergentes, traduzidas em a es e rea es que s  mais 

tarde, configuram -se de maneira distinta. A concep o grupal dominava. 

O sentimento de Grandes Irm os conduzia as a es.  medida que o 

programa foi crescendo em aceita o, as performances v o ganhando 

novas formas. As m scaras come am  a desmancharem -se, assumindo um 

car ter nitidamente individual, regido pelo simb lico, no qual o 

imagin rio toma a dimens o da pr pria percep o que o participante tem 

de si mesmo no jogo de identifica o/proje o.

As rela es pessoais no bbb 3 passam a desenvolver -se em 

condi es duvidosas de sentimentos pautadas quase sempre pela 

Competi o . As partes envolvidas mant m um relacionamento 

perfilado pela agudeza das contraposi es, em situa es de confrontos, 

motivados pela vontade de possuir ou controlar alguma coisa. 

Observamos que, travada a competi o, os jogadores apresentam uma 
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esp cie de Paran ia  de vencer e h  nisso uma busca desenfreada para 

os acertos de conduta, a fim de garantir evid ncia e recolher aplausos.

Projeta -se a real no o de enfrentamento entre eles, sintetizam 

essa vis o, instala-se os conflitos ntimos, com a nega o de 

desnudarem -se diante do olhar implac vel das c meras. Aprendem a 

partir da , a verem -se como sujeitos, a individualidade  descrita, por m

artificializada para que os segredos guardados no inconsciente n o

sejam revelados vindo a atrapalhar a conquista do objeto de desejo.

Todas as a es no programa revelam um estilo contempor neo ,

marcado pela est tica da competi o, na qual as armas do jogo se 

encontram em sua m aioria no corpo. Os jogadores colocam no 

condicionamento do corpo, nos movimentos e na forma atl tica que 

disp em, a servi o da utilidade, do desempenho na disputa entre eles.

No programa jogo bbb 3 isso ocorre em quase todas as provas que 

estimulam o direito  comida, a lideran a, a imunidade do anjo e aos 

pr mios extras oferecidos pela produ o. As disputas intergrupais 

mostram -se como uma competi o perversa, na qual os participantes 

empregam m todos que come am a remover a dimens o humana. A 

agressivida de surge como rea o, condi o natural por ser um dado da 

psicologia do animal homem, pois suas estruturas arcaicas perduram

sob as formas mais variadas , de acordo com T VOLA: (1985, p. 283) 

lapidadas pela cultura at  hoje.

Nesta perspectiva, consideramos o sentimento de nega o que 

percebemos entre os jogadores, como parte da constitui o deste 

formato de programa, que estabelece na conviv ncia a raz o fundante do 

jogo. Essa nega o aparece, como sendo o sentido de esconder a 

presen a internalizada da verdade de que o outro  tamb m um poss vel

vencedor. Como revela T VOLA , Negar  n o se sentir seguro para 

rejeitar .( 1985, p. 284). O jogador procura projetar no outro, tudo que 

de ruim pensa porque assim, busca ma forma de defesa contra a 

realidade que se apresenta como uma esp cie de aniquilamento do real, 
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a n o aceita o do existente. Negar o valor do outro, eis o que se 

esconde por tr s da nsia de vit ria  t o reverenciada na sociedade 

contempor nea.

Nutrindo a id ia de que s  a invencibilidade lhes garante o 

sucesso e a fama, os participantes do programa come am a investir 

numa for a poderosa que passa a determinar suas a es, o que causa 

instabilidade no grupo. O jogador ent o, se conscientiza de estar num 

jogo e descobre seus advers rios, pessoas que divergem, discordam de 

suas posturas. A  ent o, passam a usar a agressividade que para ele, 

assume a fun o de for a, que serve para barrar o avan o de seus 

competidores e de certa afasta o medo de quem se sentia amea ado.

Vencer  o lema desse jogo, que implica tamb m em 

responsabilidade. S  um ego forte suporta a carga da vit ria, que na 

vis o de T VOLA , envolve tr s elementos importantes: Qualidade,

voracidade e sorte . Os dois primeiros (qualidade e voracidade) s o

classificados pelo autor de objetivos e o terceiro, (sorte) considera como 

subjetivo (T VOLA: 1985, p. 299). Esse, por m inalcan vel, mas 

percept vel e presente no jogo, na vida e no acaso. O jogo segundo o 

autor  uma rela o inaprision vel entre esses elementos . (1985, p.

300). Devolve ao homem sob forma simb lica e l dica a sua 

impossibilidade de aprisionar o real.

Diante disso talvez, possamos compreender que por existir 

diferen as nas a es, as rea es, ou melhor, dizendo, a troca 

corresponda em tudo que tem de conflituoso. A troca possui elementos 

incompletos,  fundada conforme nos afirma MAFFESOLI , na 

disparidade sobre a diferen a daquilo que  dado ou daquilo que 

devolvido . (1998, p. 61). Precisamos ver ent o, que as respostas podem 

ser plurais e desiguais. Parece que no desafio das a es e rea es tomam 

corpo a rela o com o outro.

Do ponto de vista do programa, as rela es pessoais acontecem em 

clima de excita o e muita expectativa, marcada pela competi o, na 
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qual todos os participantes acionam com mais vigor seus esquemas de 

ataques e ao mesmo tempo de autodefesa, numa luta demarcada pelas 

atua es numa perspectiva individualista. Talvez por isso, possamos 

dizer que  num sistema de rela es pessoais que o bbb 3 constr i sua 

narrativa.

Os jogadores aparecem geral mente nuns para os outros associados 

ao signo da amea a iminente, representando na maioria das vezes, a 

figura do perigo. Desse modo, reafirmamos a id ia de que a es e 

rea es comp em a trajet ria de cada integrante e, portanto, 

individualismo e vontade de reconhecimento s o associados a ego smo e 

ambi o e assim merecedores de castigo e puni o por parte do p blico

receptor.

Al m disso, existia a condi o que se colocando a parte, no 

sentido de estar sozinho consigo mesmo no bbb 3, representava ainda 

uma forma de afronta, de desdita, estando ligado a  desafio, pois 

participar dessa disputa sem agrupar-se est  diretamente relacionado a 

id ia de poder pessoal, o que representava um certo receio por parte dos 

demais parceiros que logo viam -se inquiridos  luta para cat alis ar

esfor os no sentido de superar, destruir essa for a  amea adora,

valendo -se portanto, de uma rea o capaz de min -la .

Assim as tens es dram ticas foram trazidas  trama pelas rela es

pessoais dos participantes. A produ o como uma forma de ressaltar e 

refor ar simbolicamente as tens es, enfatizava nas edi es, as 

identidades opostas como: a bondade, sublinhando  compreens o e a da 

persegui o  reconhecida como desagregadora e perigosa. Assim sendo, 

vejamos a partir daqui, algumas das a es e rea es dos jogadores do 

bbb 3.

Uma das piores atua es desse programa causou a sa da de 

Samantha. A primeira prova do l der, quando ela e Alan ficaram no 

ninho contra Em lio e Viviane, a mo a pedia insistentemente para o 

parceiro Em lio desistir da prova e conceder -lhe o t tulo de primeira 
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l der da casa. Certamente esse comportamento individualista causou sua 

elimina o do jogo. Essa foi afinal, a motiva o decisiva da indica o

de Em lio pela l der Elane, que esteve todo o tempo orientada por 

Samantha e a dela pelos homens, como rea o a sua atitude arrogante. 

Com rela o ao Paulo, sua elimina o na primeira semana do jogo 

aconteceu por rea o das mulheres que foram alertadas por Samantha, 

do poder dele entre os homens. Elas acreditaram realmente que ele era a 

for a masculina e o indicara.

O jogador Marcelo acabou sendo mais uma v tima das a es e 

rea es dos seus parceiros de jogo. Numa fant stica arma o de 

Dhomini, que al m do medo de enfrentar uma das mulheres no pared o,

investiu contra Marcelo, motivado pelo ci me que sentia do catarinense 

por assediar sua musa encantadora Sabrina. Desta forma, convenceu a 

bailarina a falar com as outras mulheres e votarem em bloco para 

eliminar o DJ do jogo.

N o podemos deixar  de destacar o caso de Andr a que se sentindo

tra da por Dhomini, numa promessa feita pelo rapaz de n o votar nela e 

n o suportando ser enganada, convida os parceiros de casa para uma 

reuni o na qual Dhomini deveria falar toda a verdade  sobre o acordo, 

numa esp cie de retrata o diante das c meras. Isso tudo fez o mineiro 

desferir uma rea o de vingan a eliminando a jovem paulista junto com 

os votos de suas aliadas (Sabrina, Elane e Viviane).

Ora, pelo que apresentamos, tudo leva a crermos que a hist ria dos 

participantes vivendo numa casa como se a realidade ali fosse 

verdadeira, se deve a uma pr tica cultural de ficcionaliza o do drama 

de todos os dias, adotada pelos meios de comunica o, especialmente 

pela televis o na contemporaneidade.

Dessa forma, como se vem j  apontando no decorrer dessa 

re flex o, com o desenvolvimento dessa estrat gia voltada para enfatizar 

a personalidade de cada jogador na dualidade a o e rea o, vimos 
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surgir mais uma forma de controle da televis o, respons vel pela 

constitui o do perfil que poder  ser o escolhido como vencedor.

3.4. EXCLUS O DO JOGO

A exclus o do jogo apresenta-se como o processo pelo qual os 

participantes do programa bbb s o sistematicamente impedidos (pelas 

regras)  continuar compartilhando da experi ncia na casa. S o

inquiridos a ceder as posi es que n o lhes permitiram a mudan a de 

vida.

Consiste num conjunto de a es e movimentos de cada jogador, 

como se uma teia invis vel estivesse sendo cuidadosamente tecida, a 

partir da qual uma verdade  vai sendo aos poucos revelada aos 

telespectadores  n o tanto pelo que eles dizem, mas, fundamentalmente 

pela maneira como v o se posicionando em rela o aos sistemas de 

alian as, articula es,  lealdades ou em rela o as hostilidades criadas.

A exclus o for a o jogador a reencontrar fora do espa o midi tico

vivenciado e compartilhado com os companheiros de programa. Isso se 

configura como uma estrat gia, na medida em que, atrav s das quest es

que envolvem a elimina o (vota o do l der, dos participantes e do 

p blico) cria-se toda uma constru o simb lica seguindo se as regras 

estabelecidas para o programa que determina a elimina o de um 

jogador por semana.

O pr prio grupo exclui entre si. Os exclu dos, conforme seus

comportamentos ou o (comportamento solicitado pelo programa) 

procuram inventar maneiras de superar atrav s de diferentes 

mecanismos a possibilidade de serem indicados a deixarem o jogo. O 

bbb 3 reproduz um modelo de vida marcado pelas tend ncias da 

competi o e exclus o, do sucesso individual a qualquer custo.

Nos confession rios eletr nicos desses programas, os jogadores 

revelam -se numa ambig idade de causar afli o. Delatam os melhores 

amigos, prevalecendo na selva televisiva, a lei do mais forte, do mais 
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esperto, numa imita o do jogo da vida. Procuram justificar suas 

trai es, invocando fatos banais ou simplesmente n o sabem o que dizer 

no momento de proceder  indica o do candidato ao pared o, de dar 

raz es para a escolha que fizeram no jogo.Parecem repetir a l gica dos 

gladiadores romanos, eliminando o advers rio a qualquer pre o e se 

exib ir a uma plat ia vida por emo es fortes e bizarras.

O mecanismo da elimina o adotado no programa aparece como 

uma esp cie de morte. Cada vez que algu m sai da casa  como se 

celebrasse um funeral. A repeti o semanal vai produzindo certa 

pervers o. No come o, sentem profundamente, depois as sa das v o

tornando -se uma experi ncia sadomasoquista: Ficam tristes por estarem 

sendo submetidos aqueles tipos de prova, mas sabem que precisam 

suportar com certa firmeza.

Nessa estrat gia, o programa convoca o telespectador a participar 

do jogo, decidindo por vota o semanal, qual dos participantes ser

indicado pelos parceiros de jogo, ao pared o, devendo deixar ou 

permanecer na casa. Percebemos, portanto, que nessa escolha, mesmo 

contando com a honestidade da emissora, na apura o dos votos o 

telespectador pode sofrer uma s rie de manipula es: Edi o

fragmentada, interfer ncia do apresentador, falta de transpar ncia nas 

vota es, falta de fiscaliza o na apura o dos votos. Al m disso, temos 

a participa o dos jogadores que na maioria das vezes optam por 

diferentes configura es de si mesmos, com vistas a corresponder s

expectativas. s vezes, por um mau desempenho, acabam revertendo as 

posi es do p blico que por n o aceitar a transforma o ocorrida com 

seu candidato.

O programa visibiliza o fato de que o eu  um produto constru do

e por isso,  extremamente delicado para o jogador, quando decide 

assumir uma performance, pois dependendo de sua evolu o, pode ser 

prejudicial ou n o  sua perman ncia no jogo. Os participantes

fomentam os acontecimento, o que requer do telespectador o m ximo de 
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aten o e at  vigil ncia, pois qualquer movimenta o m  sucedida, 

poder  mudar o percurso dos concorrentes, levando-os  exclus o.

Vimos, que o ponto de partida repousa, pois, nas diferen as, no 

exacerbado desejo pelo sucesso, pela determina o financeira 

representada pelo valor do pr mio de 500 mil reais. Essas criaturas 

submetem -se de diferentes personalidades s o inseridas no ambiente 

totalmente desconhecido e complexo, no qual est  profundamente 

enraizado o sentimento de limite. Mesmo assim submetem -se em troca 

do dinheiro e da fama, tendo por isso que vivenciarem com otimismo, 

pois o que importa  a ganhar.

Em virtude desse desejo, participam da organiza o dom stica

(casa bbb) composta de uma pluralidade de sentimentos e situa es,

reunindo ao mesmo tempo a rudeza e a do ura, formando um complexo 

agrupamento social de curta exist ncia, que acreditamos podemos 

denominar de ordena o familiar , com todo seu gestual cotidiano pr -

inscrito por a es individuais, devendo ser julgadas. A medida que n o

correspondam as exig ncias estabelecidas, devem ser automaticamente 

exclu dos desse conv vio.

Nisso tudo, o t dio, a morosidade, a exalta o, a intensidade, 

encontram lugar e faz a diferen a, provocando uma contraposi o,

fazendo com que exista prazer em disputar, e a experi ncia possa ser 

naturalmente vivida, mesmo com os riscos das elimina es. Os 

jogadores sabem que s o suas atua es, que definem seu percurso e/ou 

seu sucesso, por m procuram conciliar a sabedoria e a ren ncia, como 

forma de amenizar a incerteza que o jogo proporciona e poder dessa 

forma lidar com as diversas possibilidades que se apresentam. Essa 

no o permite que cada um a sua maneira admita essa experi ncia como 

uma grande aventura. 

Como um processo cujo desenvolvimento est  submetido ao acaso 

e ao perigo. Talvez, possamos que esse jogo  feito de conquistas e 

fracassos, sendo a exclus o a marca definitiva.  importante que 

This document is created with trial version of Document2PDF Pilot 2.5.73.



99

compreendamos que a exclus o funciona a partir de um jogo de 

interesses que se ordenam, combatendo-se. Os participantes sabendo 

disso  prosseguem  a marcha do jogo preconizando a m scara, mostrando 

claramente que aquilo que chamamos de autenticidade  apenas um 

disfarce para escapar da dureza da vida.

Na ordem das rela es na casa, numerosas pr ticas s o utilizadas 

com vistas as arma es que projetam a exclus o, a desqualifica o do 

outro  um conjunto de atitudes que constituem um arsenal eficaz de se 

proteger dos contra-ataques, eliminando-os,  pois que sentem -se

amea ados todo o tempo. Nesse jogo para elimina o, passa a existir 

uma esp cie de cinismo , no qual os participantes aparentam concordar 

com os acordos estabelecidos, isto , n o votar contra seus afetos. 

Por m, ao chegar no confession rio, com uma palavra e bastante ironia 

agem contrariamente ao combinado anteriormente e deflagra com seu 

voto a favor da exclus o do parceiro.

Nesse sentido, o cinismo aqui aparece como uma defesa 

incompar vel, uma arma por excel ncia desse tipo de batalha, tudo 

serve para driblar a confian a do amigo, porque assim, est o garantindo 

a seu lugar no jogo com chances de triunfar. Nada que represente 

novidade, a repeti o de alguns dos aspectos da exist ncia social 

marcados pelo selo da apar ncia  e que os atos humanos est o dela 

impregnados. Devemos perceber que a apar ncia constitui a pr pria

sociedade  nos diz MAFFESOLI. (1998, p. 179). Dizemos n s que ela se 

apresenta quase indispens vel ao jogo.

Inscrevendo -se na ordem do simb lico, a exclus o aqui seria uma 

esp cie de puni o , Isto , permiss o para que as atitudes dos 

jogadores sejam disciplinadas de acordo com as exig ncias normativas 

da sociedade. Diferentemente do que est  prescrito pelo social, no bbb 3

as rela es s o pautados pela manipula o e utiliza o das confiss es ,

segredos , enfim de tudo aquilo que se pode saber uns dos outros. 

Essas revela es que s o  na maioria das vezes, feitas em confian a,
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constituem -se em armas poderosas, pelas quais, os desafiantes e 

desafiados procuram afirmarem suas supremacias.

Na busca de maior autonomia, o que pressup e para sua 

efetiva o, ma certa efic cia, os participantes demonstram soberania de 

uns e depend ncia de outros e o que observamos que agindo assim, s o

na sua grande maioria, reprovados, porque os ingredientes da 

manipula o, domina o e explora o representam os fortes  que com 

seus poderes acabam esmagando os fracos, o que para o telespectador 

imperdo vel e como solu o a esse tipo de comportamento, prefere a 

exclus o do jogo.

Nisso conseguimos ver uma esp cie de impedimento que 

colocado mais no plano do impl cito, visto que o p blico atento ao 

desenvolvimento da trama que o envolve, n o tem par metros para 

distinguir as conex es que constituem verdadeiramente essas exclus es.

Para ele, pode n o passa do cumprimento s regras do jogo, que 

constituem a din mica do programa.

Os jogadores al m do julgamento do l der da semana, dos 

companheiros de casa, submetem -se ao implac vel acompanhamento do 

p blico que diante de suas a es acaba por ser o principal respons vel

pelas exclus es. Reafirmamos a id ia de que na teia das rela es, o 

jogador  salvo a medida que recebe aplausos e exclu do, conforme seja 

o julgamento de sua conduta no decorrer das situa es a que se exp e.

Apreendemos com a utiliza o dessa estrat gia que as pr ticas da 

cotidianidade enfatizadas s o sempre as relacionadas com a falsidade, 

mentira, trai o, hipocrisia e intrigas. Desse modo, o que o 

telespectador apreende  que a conduta perfilada por esses tra os

abomin vel e, portanto, conden veis.

Mas do que isso, essas atitudes s o nocivas  exist ncia social, 

com elas, a biografia e trajet ria de cada jogador n o obt m m ritos. No 

bbb 3 ao que nos foi mostrado, prevaleceu  domina o de uns em 

rela o aos outros, a busca incessante de visibilidade e a obriga o de 
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escolher cada um o seu caminho. O retrato extremamente negativo que 

foi pintado de certos jogadores nas edi es contribuiu para exclu -los.

As constantes refer ncias de imagens retratando o diabo  quando 

mostrava Jean, Em lio e Harry, criaram um clima prop cio a acreditar-se

em suas a es diab licas.

A apresenta o que a televis o fazia do confronto retratava uma 

luta entre o bem e o mal, em que os malvados  tinham que ser punidos 

com a exclus o, pois eram vistos sempre como amea as, produtores de 

grandes tens es. A tev  satanizou o poder estrategista e articulista do 

Jean, claramente prejudicado pelas edi es que envidava esfor os no 

sentido de mostr -lo como sendo um ser puramente racional, desprovido 

de emo es.  prov vel que essas imagens tenham produzido efeitos 

negativos a ponto de favorecer a vota o que indicou a expuls o de 

todos que participaram do chamado trio infernal . Nos deparamos mais 

uma vez com o poder de persuas o da televis o que funcionou, 

sobr etudo como instrumento de convencimento para favorecer as partes 

consideradas por ela como sendo do bem.

Essa estrat gia mostra o sofrimento dos jogadores indicados ao 

pared o, a possibilidade da elimina o causa-lhes um certo trauma de 

perda daquilo, que seria a recompensa, um pr mio em dinheiro. Esse 

drama, que se apresenta como um misto de medo, sofrimento e 

ansiedade s o mostrados com um grande espet culo que d  ao p blico a 

possibilidade de participar das emocionantes experi ncias e vibrar com 

a destrui o dos outros. Nessa situa o de atitudes incertas e amb guas

que traduzem bem a polissemia do real, os participantes vivem sob a 

amea a de um fim.

No entanto, s o potencializados a reconhecer que a recusa a esse 

fim, torna-se pot ncia afirmativa que acentua a intensidade de um 

presente vivido e pela necessidade que t m de continuar acreditando na 

potente convic o de que assim como a vida que  feita de m ltiplos

momentos, esse jogo tamb m pode ser incorporado como tal, pois os 
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detalhes cada vez mais precisos s o descobertos progressivamente, e, 

contudo s o eles que d o a impress o de conjunto e a qualidade da 

experi ncia.

No Big Brother Brasil 3, dentre os jogadores, um  indicado 

semanalmente pelo l der da casa e o outro concorrente pelo restante dos 

jo gadores. Os dois s o julgados e apenas um deixar  a casa. Para 

precisar um pouco mais sobre a exclus o nesse jogo, mostraremos como 

ocorreu com alguns dos integrantes: Alan indicado pela l der Elane 

forma com o Dhomini escolhido pelo voto do grupo, um pared o de 

tit s, realizado no quadrag simo primeiro dia do jogo, (23/2/03). Ap s a 

defini o dos candidatos, eles se abra am, lembrando que isso  uma 

disputa e Alan desabafa Calma, isso  um jogo, junto  gente se 

fortalece .

A casa estava agitada com a forma o dos compl s, Dhomini e 

Sabrina tentam formar um pacto com Em lio para favorecer Alan, mas 

ele n o aceitou. O mineiro inconformado com a indica o afirmava; O

grande articulado de tudo isso  o Jean Massumi, que me colocou junto 

com o Alan Ele  muito esperto e consegue tudo que quer  desabafou 

Dhomini. Mas um gigante foi abatido e deixou a casa mais famosa do 

Brasil. Alan com 57% dos votos foi exclu do com o recorde absoluto na 

vota o entre todas as edi es do bbb. Os gritos do p blico de Alan! 

Al an! Alan! nas arquibancadas colocadas fora da casa confirmavam sua 

sa da e causavam espanto e impressionavam os jogadores da casa que 

pronunciavam estarrecidos: Nossa, ou am isso! Referiam -se ao barulho 

da plat ia que delirava com a chagada de Alan.

Como podemos perceber,  na rotina das despedidas a cada 

semana, quando da elimina o de um parceiro que o jogo bbb 3 foi 

considerado do ponto de vista da movimenta o dos jogadores como 

sendo o melhor dos tr s. Foi o primeiro programa que contou com dois 

candi datos muito bons (Jean e Dhomini). N s vimos o assessor 

parlamentar trair o grupo masculino, fazendo uma alian a com as 
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mulheres e o Jean percebendo, lutou formando uma contra-alian a com 

(Em lio e Harry e mais tarde com Elane e Viviane), sagrando-se

vence dor aquele que demonstrou mais habilidade no jogo, al m do apoio 

incondicional da produ o.

3.5 O GRANDE VENCEDOR

 O jovem vencedor do jogo representa a for a, a destreza, energias 

necess rias ao ser humano para enfrentar as dificuldades da vida e 

conse guir superar anonimato. Funciona como a significa o do bem, da 

eleva o, da ascens o social, com as qual o homem se identifica.

O jogador vencedor  aquele que ao longo do programa padroniza 

um modelo de ser, embora sentenciado a cada comportamento, ainda

assim,  considerado como aquele que apresenta maior toler ncia

associada a esperteza e a sagacidade. Enfim  o que muito perde, mas, 

no final consagra-se campe o do jogo. Somando-se a isso, consegue 

compensar a insignific ncia e a banalidade da exist ncia enfadonha e 

rotineira, a julgar pela resposta satisfat ria que o p blico revela atrav s

da audi ncia conferida ao programa.

Dura nte o per odo que de conviv ncia na casa, os jogadores 

estabelecem uma rela o com o telespectador. Esse vai aos poucos 

selec ionando dentre todos, aquele que possui tra os com os quais 

concorda, nascendo da  uma empatia, o que acaba por transform -lo  no 

candidato preferido para chegar a etapa final com possibilidades de ser 

o grande vencedor, capaz de elucidar valores que subjazem  no 

inconsciente coletivo.

Por conseguinte, pode conter a percep o de algo em gesta o, a 

realiza o de um salto, a supera o da condi o anterior. Sair de uma 

experi ncia inferior, de esquecimento e anonimato com enfrentamentos 
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dolorosos, para uma exist ncia de modo superior, nobre, merc  da 

fortuna e outras regalias, com reconhecimento, sucesso e fama.

Para ele essa situa o revela-se como uma necessidade de 

transcend ncia, de eleva o, supera o da linearidade da vida. Eleva-se

em rela o aos demais pela excepcionalidade e todos o aceitam, visto 

que a figura do vencedor funciona como m tica para os outros, porque 

nela h  significa es, signos e s mbolos.Entendemos que o grande 

vencedor representa de maneira simb lica, as necessidades de afirma o

do ego individual, o que vale dizer do seu consciente.

Em conseq ncia dessa necessidade surge uma fragilidade dada 

nossa imaturidade psicol gica  (Campbell, 1997, p. 374) o que nos 

leva a depender de s mbolos fortes. O sonho de tornar-se famoso 

alimenta o im agin rio individual. A fama desperta o interesse de ser 

c lebre, renomado, glorioso, detentor de destaque).

Programas como o big brother, alimenta essa esperan a e o sonho 

de milh es de brasileiro que v m neles, uma alternativa de transformar-

se em celebridades. Assim aconteceu com Cleber Bambam e Rodrigo 

vencedores respectivamente dos bbb 1 bbb 2. O que essas pessoas tem 

em comum  que todas elas s o fascinadas pela fama, dinheiro e o poder 

da m dia de transform -las  de pessoas comuns em estrelas, apenas 

porque se tornam alvos da identifica o dos telespectadores.

A super exposi o da imagem dos participantes, convoca o 

telespectador de maneira sedutora  contempla o das vidas escolhidas 

para compor a narrativa da cotidianidade bigbrodiana. Em tempo breve 

alcan am notoriedade, passam a ocupar a aten o do p blico, torcem e 

votam nos seus candidatos, elegendo desta forma, o que ser  o 

vencedor.

Para conquistar a vit ria, os concorrentes passam a exercer a 

fun o de interlocutores fict cios da televis o, contribuindo para a 

manuten o do espet culo, animando o telespectador a continuar 

acompanhando o jogo, tornando-se ref ns do pr prio meio, pois precisa 
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dele para se promover. Verificamos que a partir do momento que se 

instala a id ia de que s  a vit ria lhes garante seguran a, uma esp cie

de sentimento de super poderio, grandeza e for a emerge passando a 

dominar os atos e determinar as rea es de cada jogador.

Num certo sentido, a fantasia passa a ser eficaz, pois faz funcionar 

alguns mecanismos internos que s o eficazes. Assim sendo, os jogadores 

lan am m o de um dispositivo mental que assegura a disposi o de luta 

no jogo configurada nas a es desenvolvidas, baseando-se ao que 

podemos ver, num meio de defesa que  a invencibilidade. Vencem 

aqueles que querem aniquilar, por isso precisam ser fortes.

Instalam o poder da invencibilidade como prote o contra aqueles 

que tamb m pensam em destruir. Nessa disputa marcada pelo n o

perder , os jogadores passam a viver em fun o das possibilidades de 

supera o de seus pr prios companheiros e por causa disso, as rela es

tornam -se mais dif ceis, pois todos revelam a nsia de saber jogar bem, 

ser forte para ganhar. Tal sentimento profundo no inconsciente  talvez 

a for a motriz que caracteriza as subjetividades dos participantes, no 

sonho de ter sucesso.

As pessoas entram no programa como an nimas e saem famosas, 

por m esvaziadas de suas subjetividades, porque aprisionado o desejo, 

fica apenas o estilo de vida editado pelo programa.  tanto que no 

processo de sele o dos participantes para integrarem o elenco do 

programa,  n tido que a identifica o do candidato, n o  a do 

indiv duo real, mas uma imagem forjada pela Rede Globo de Televis o.

Em outras palavras, n o  que ela cria, mas  escolhe de acordo com seus 

padr es e crit rios aquela pessoa que atende suas expectativas, vez que 

utiliza olheiros  que procuram e indicam a figura ideal a participar do 

programa.

O ganhador cria realidades ps quicas, que se interp em como 

modelo nas rela es pessoais, no modo de ver e pensar do telespectador 

que projeta nele, valores, anseios e desejos. A imagem refletida pelo 
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vencedor  de um indiv duo que vive o eterno presente, o aqui e agora, a 

indiferen a do salve-se quem puder, enfim um indiv duo que se adapta a 

tudo em questionar.

No  programa bbb 3, a trajet ria do jogador Dhomini foi marcada 

pela ado o de uma postura que assumiu desde o inicio do jogo, de 

v tima em permanente defesa. Fez uma alian a para se manter, depois 

usou dos artif cios de ator para convencer a audi ncia de que ele estava 

sendo perseguido e injusti ado. Jogou usando o finalzinho ao vivo para 

agulhar seus advers rios de forma a que eles n o tivessem r plicas.

Sempre que era indicado para o pared o, inventava de fazer cenas para 

as c meras para ganhar espa o nas edi es, entre elas, est o as sess es

de caretas, dan a com bonecos, uso de camisetas rasgadas, encena o de 

pr tica sexual dentro de carros, caix es, tudo para chamar aten o.

Construiu sua identidade sua identidade com um estilo alegre, 

irreverente, m stico, estrategista e individualista. Seu modelo 

identificat rio demonstrou uma pessoa comprometida com o desejo, que 

aceita a falta e o conflito como constitutivos da condi o humana. 

Melhor dizendo n o  o indiv duo da coopera o e do compromisso com 

os outros, tende estar mais pr ximo do tipo que topa tudo por 

dinheiro .

Absorveu muito bem os imperativos da linguagem televisiva que 

permite a condi o de definir estilos. Assimilou essa possibilidade ao 

elaborar sua imagem associada a de um menino travesso que mesmo 

usando de certas estrat gias e arma es intencionais, passavam 

despercebidas no programa, pois suas atitudes recebiam sempre uma 

conota o de irrever ncia  de travessura , pr prias de uma

personalidade que cultua valores centrados na toler ncia , virtude que 

caracteriza um vencedor.

No ltimo epis dio da casa vimos uma dessas brincadeiras do 

Dhomini, quando criou e montou com seus travesseiros, um boneco para 

ser o seu mascote. O novo morador era na verdade um cabo eleitoral que 
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vestia uma camiseta com o slogan: vote em mim , e o n mero do 

telefone para quem desejasse votar nele. Seu amigo acompanhou at  o 

dia do resultado final, quando o apresentador Pedro Bial divulgava o 

nome do vitorioso.

Uma decis o emocionante selou o ltimo dia do bbb 3. Dhomini

venceu sua amiga professora Elane com 51% dos 12 milh es de votos 

computados. O campe o correu para o gramado e disparou a agradecer 

aos pulos e em gritos, todos os que o apoiaram. Partiu ao encontro da 

fam lia e mais emo o fez a festa do coroamento do grande campe o da 

terceira edi o do Big Brother Brasil.

O ganhador deixa a casa e ganha a rua, participa de novos espa os

sociais, a rotina cotidiana prossegue agora por caminhos esculpidos sob 

as luzes dos refletores de tev , revistas, jornais, internet, transformado 

em celebridade reverenciado por todos, incorporando novos discursos, 

assume o papel de representante fiel da cultura midi tica comandada 

pela l gica da visibilidade. Integra-se ao Star Sistem e segue na trilha 

do espet culo televisivo, submete -se a novos valores que garantam 

aplausos, conferindo-lhes o t tulo de astro no coroamento da fama.

Neste processo de transforma o do anonimato  fama observamos 

alguns aspectos por onde isso se realiza.Na gram tica de produ o se 

estabelece a est tica e um discurso pr prio. A televis o imp e sua 

pedagogia com uma performance mid tica, num entrela amento dos 

discursos pessoal e midi tico. Verdadeiras guerrilhas orais s o montadas 

e disparadas m sseis argumentativos para convencer o p blico. Armam -

se  trincheiras discursivas e os tiros parecem disparam na dire o dos 

menos capacitados a arg i o poderosa dos discursos eivados de poder 

que a televis o oferece.
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A Ficcionaliza o Do Cotidiano

Diante do que expomos at  aqui, veremos que talvez n o estejamos 

t o longe da hip tese que formulamos.

Conhecendo as possibilidades da televis o, podemos dizer que 

nesse formato de programa coexistem diferentes tipos de realidade 

associados a elementos ficcionais. Utiliza-se de estrat gias da fic o no 

formato novela (50 minutos, atores famosos). O bbb 3  formatado para 

ser consumido da mesma forma que consumimos a fic o, por isso, vem 

sendo considerado como novelas da vida real (15 minutos de programa 

com epis dios semanais de maior dura o).

At  este ponto preocupei-me em destacar e analisar as estrat gias

narrativas do bbb 3 e identificar uma poss vel presen a de elementos 

ficcionais. Vimos que existe uma s rie de rela es sedimentadas na 

trama e nos personagens, que induzem a uma estrutura semelhante entre 

esse formato e a novela.

Desta forma podemos dizer que o reality show bbb 3  tratado e 

lapidado como fic o. O desenvolvimento da hist ria, valores atribu dos

aos jogadores, perip cias, no es de causa e efeito, presen a do casal 

rom ntico e desenlaces. No entanto, apesar da semelhan a, existe 

diferen a na produ o das duas coisas (novela e reality show). Na 

novela, temos um roteiro previamente estabelecido que j  presume a 

hist ria e a disposi o de cada personagem, atores que seguem 

orienta es de um diretor, tudo ensaiado e programado para causar este 

ou aquele efeito.

No caso do big brother, com exce o de uma ou outra coisa (como

no momento em que os integrantes lembram que est o sendo filmados), 

n o existem atores profissionais que devem desempenhar pap is

determinados, nem um roteiro explicando sobre como dever o brigar, 

beijar , e de que maneira dever o se comportar. Se n o existem atores, 

perguntamos: As atua es s o melhores porque s o verdadeiras? N o
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bem assim, pois a edi o se encarrega n o de inventar as coisas, mas 

deixa as vinte e quatro horas di rias (de cada uma das c meras)

resumidas em alguns minutos de programa o, de forma mastigada, 

did tica e facilmente assimil vel para o p blico receptor. Tudo por conta 

da economia narrativa.

Cada bloco de cenas do big brother tem um tem a, um discurso 

embutido. A produ o desses blocos tem evolu do a cada edi o do 

programa. Al m disso, v rios truques est o a servi o de mostrar  ainda 

mais ao p blico que postura deve adotar. Como na novela, a m sica  um 

dos grandes trunfos do bbb. Insere-se uma m sica de suspense aqui uma 

balada rom ntica acol , m sica tema para cada personagem, recursos de 

anima o sobre as imagens para dinamizar a trama.

Pois bem, n o por acaso o fen meno do reality show, 

especificamente o bbb, est  bem mais pr ximo da novela, o que significa

acima de tudo dois componentes:

TRAMA: toda novela se baseia numa teia de acontecimentos que 

assegura o interesse do receptor dia a dia. Por isso, o primeiro 

cap tulo  sempre importante e bem cuidado, al m do ritmo mais 

acelerado e cheio de a es. No big brother Brasil,  vital, portanto, 

que se apresente logo os participantes  e suas hist rias de vida 

para que o telespectador se interesse por eles. A Rede Globo de 

Televis o cria acontecimentos  consecutivos para manter a 

audi nc ia interessada usando as mesmas formas atrativas da 

telenovela  como: a prova do ninho, logo no primeiro dia, definindo 

o l der, o anjo e o suprimento de comida da semana, quando o 

importante nisso tudo  a fixa o dos personagens, ou seja: quem 

se interessa por quem, quem vai ganhar a lideran a ou o anjo.

PERSONAGENS PARTICIPANTES: a trama pouco ter  interesse 

se n o houver empatia do p blico pelos envolvidos nela. Da  a 

import ncia de ter pessoas diferentes, com caracter sticas de 
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identifica o simples para o reconhecimento do espectador como: 

DJ, assessor parlamentar, professora, mergulhador, mas que v o

assumindo variados pap is ao longo da narrativa surpreendendo e 

revelando novas caracter sticas.

Por m, n o adianta pr -determinar quais os personagens que ser o

amados e odiados pelo espectador (isso n o vale s  no bbb, mas para os 

vil es nas novelas), mas que, eles sejam reconhecidos como indiv duos,

t o interessantes quanto quaisquer pessoas, o que  parte da  id ia do 

programa. Juntando-se trama e personagens/participantes, pode-se

desenvolver a narrativa na qual estes elementos crescer o buscando 

sempre manter a aten o do p blico receptor.

Restam ainda muitos questionamentos sobre a realidade 

apresentada nos programas reality shows, mesmo porque, a rela o desse 

formato com o real, tem como base um elaborado trabalho de corte, 

edi o, sobreposi o num desrespeito a capta o das imagens, 

evidenciando submiss o a um recorte da realidade, a um princ pio de 

sele o do que vai ser mostrado, ou seja, o modo de constru o de 

sentido  dado pelo corte.

Trata -se, portanto, de uma complicada no o de realidade. Talvez 

o principal problema do programa esteja no nome: reality show. A 

maioria das cr ticas se prende a este ponto: o programa  manipulado, 

nada nele  real. A  se mistura a no o de que os que vivem l  n o s o

realistas. Achamos que n o. Quantos de n s vivemos trancados numa 

casa com pessoas estranhas com c meras ligadas em todos os lugares? 

Parece ser meio bvio concluir-se isso. Quando a TV Globo exibiu a 

primeira edi o do bbb, a jogadora Estela indagada por Xuxa sobre a 

verdade de cada um, respondeu:  claro que n o somos cem por cento 

aqui dentro .

Tudo leva a crer que o reality show oferta ao mercado um novo 

tipo de realidade, cria um mundo artificial, produzindo no interior do 
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pr prio meio, sobre o qual, a tv det m todo o controle e dita s regras. 

Uma esp cie de mundo cen rio, no qual os acontecimentos s o

produzidos artificialmente. Assim, o real em que vivem os participantes 

 cuidadosamente constru do.

Como vimos, o jogo tem regras, o que nos leva a deduzir que assim 

sendo, a liberdade dos sujeitos  apenas de ingressar quando 

selecionados  (GREIMAS apud DUARTE, 2004, p. 151). Com isso, 

indagamos mais: sobram espa os para a liberdade, a espontaneidade?

Quem desrespeita as regras  sumariamente eliminado. Para reafirmar 

essa condi o lembramos o trabalho de Fausto Neto (2003) que examina 

os question rios/fichas de inscri es nos bbbs, nos esclarecendo como 

ocorre  sele o dos participantes desse jogo. O trabalho evidencia todas 

as exig ncias e cuidados tomados pela Rede Globo para definir quem 

pode ingressar no jogo.

Dessa forma, os participantes do bbb seguem diferentes percursos 

tra ados pelo programa, ingressam no mundo artificial, constitu do de 

restri es que pautam suas a es como integrantes. Suas autonomias s o

aparentes. Da , a busca incessante de um desempenho bem sucedido, 

sempre com a perspectiva de seduzir mais o espectador, que recebe do 

programa, a oferta de real, sustentado pelas c meras que vigiam todos, 

permitindo a ele, tudo ver e ouvir.

Uma outra coisa que nos chama a aten o nesse programa  a 

possibilidade de oferecer algo de novo que possa renovar a id ia de 

dramaturgia televisiva. Iniciamos pelo aspecto mais claro: estes

personagens existem de verdade. Fora da tela, eles continuam vivendo, 

t m fam lia, amigos e uma casa. Isto pode os tornar emp ticos porque 

s o como n s, pessoas comuns. Ao que parece, este poder  ser o 

principal  ponto novo de atrativo p blico, o que prova sua 

funcionalidade. As pessoas discutem os participantes/personagens em 

diferenciados momentos e lugares. Essa condi o vem fascinando o 

p blico que se v  ainda mais representado por elas, pois pode ser um 
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deles. Sabemos que essa ilus o de realidade  existe nas novelas e n o

por acaso que ouvimos hist rias de atores que interpretam vil es e s o

xingados e at  agredidos na rua. Mas, o que consideramos como 

novidade trazida pelo espet culo da realidade (bbb)  a quebra do 

ilusionismo, de fato, emprestando novo interesse aos momentos de 

dramaturgia no Brasil.

Isso nos leva, ent o a formular uma outra quest o que atribu mos

grande import ncia: como se d  a dramaturgia nesse programa? 

Percebemos dois principais trabalhos de dramaturgia no bbb: primeiro, o 

de edi o do que acontece naquela casa cen rio. Como torn -lo um 

espet culo com come o, meio e fim, com plot points (ponto de virada), 

um evento ou incidente que engancha  na a o e reverte noutra dire o,

ou melhor dizendo, ele move a hist ria adiante, com desenvolvimento e 

resolu o. Isto se deve ao fato de que a vida de ningu m  interessante 

todo o tempo, o dia inteiro. Como podemos ver, somente a edi o do real 

como acontece no bbb 3, o torna mais atrativo e fascinante, motivando o 

interesse do espectador para assisti-lo.

O segundo aspecto  o da an lise, ter um dramaturgo vendo e 

acompanhando os acontecimentos do dia a dia, direcionando o programa 

a partir dos detalhes que consideram relevantes  narrativa. No big 

brother, a TV Globo tem feito isso muito bem, o que comprovamos no 

ritmo cadenciamento das seq ncias e cenas de cada epis dio, o que sem 

d vida vem instigando e despertando a curiosidade e a aten o do 

p blico.

Assim como nas novelas, os acontecimentos s o seq enciados em 

formato de epis dios di rios, compondo a narrativa seriada

(MACHADO, 2000, p. 83). Um determinado programa que se espalha ao 

longo de meses, anos,, sob a forma de edi es di rias, semanais ou 

mensais. No caso espec fico das formas narrativas, o enredo 

geralmente estruturado  em cap tulos, sendo que cada um deles 

apresentado diariamente, mo mesmo hor rio e subdividido em blocos 
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menores uns dos outros, por breaks (conjunto de comerciais). No bbb, o 

que os partipantes/personagens j  emprestam ao dramaturgo  a 

complex idade de personalidades inerentes ao ser humano, cabendo a ele 

torn -la espet culo.

Contrariando o fim  dos tempos  apregoado pelos artigos 

publicados, principalmente na Internet, este programa parece 

corresponder a uma necessidade do ser humano de ouvir relatos com os 

quais se identifique. O bbb  entendido, ent o como um mundo 

arquitetado com pretens es de dar respostas, tornando-se dependente da 

coopera o do p blico. Resultado de estrat gias que se servem de estilos 

e maneiras de configurar realidades. Suas hist rias se constroem sobre 

um terreno m vel, retratadas pela conviv ncia de figuras, cen rios e 

situa es complexas. Desse modo, o andamento da narrativa vai 

depender dos acontecimentos que elucidam comportamentos e projetam 

expectativas.
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1  Epis dio: Largada do BBB 3

O programa Big Brother Brasil 3 come ou mostrando 12 jogadores que 

entrariam na disputa. Dos 70 mil supostos selecionados, alguns chamaram aten o

desde o come o, como a Miss Brasil Joseane (que depois perderia o t tulo por seu 

casamento ter sido descoberto), o Assessor Parlamentar Dhomini (de Goi nia, a 

mesma cidade dos patrocinadores do programa).

Mais tarde foi descoberto que Juliana e Sabrina eram ex-dan arinas do 

Programa do Doming o do Faust o e que Paulo, vencedor da disputa dias antes da

estr ia do programa, era fot grafo da Globo. Percebemos que embora a sele o do 

bbb 3 tenha sido melhor que a dos outros dois programas anteriores, ainda assim ele 

teve algumas falhas. Uma delas foi a insist ncia da Rede Globo em dizer que apenas 

duas pessoas haviam sido escolhidas por olheiros e os outros 12 teriam sido atrav s

das fitas de v deo encaminhadas  emissora. N entanto, Alan, Sabrina, Juliana e 

Samantha j  se conheciam o que prova que mais de duas pessoas foram selecionadas 

por olheiros.

Muita gente esperava que o BBB 3 fosse o melhor de todos. No entanto, o 

programa recebeu cr ticas durante todo o seu percurso. Vejamos como tudo come ou.

Eis que o grupo de 14 pessoas chega a casa. Imediatamente ela se abre para receber os 

jovens candidatos  fama. Eles parecem estar entrando numa arca acolhedora que 

conduzir  os sonhos em busca da concretiza o do objeto desejado. Prontamente 

todos se posicionam, acomodam-se nos quartos onde dever o ocupar durante a 

viv ncia na casa.

Demonstram alegria e expectativas em compartilhar esse espa o que irradia 

luminosidade a acender a esperan a de vencerem. Sentem firmeza no prop sito que os 

conduziram at  aquela casa fincada sobre a terra, com profundas ra zes sustentando os 

sonhos de tornarem-se celebridades.

Os primeiros momentos na casa mostram os jogadores em estado de euforia, 

com as devidas apresenta es, numa chamada individual, na qual seus nomes s o

memorizados e as primeiras conversas come am a tecer os fios que devem compor o 

tecido societ rio que ter  na experi ncia relacional sua sustenta o.

This document is created with trial version of Document2PDF Pilot 2.5.73.



123

As rela es dentro da casa conferem a trama narrativa, os atributos de um 

novo  formato de programa televisivo. Nele, a vida cotidiana dos jovens 

participantes se constr i tendo como refer ncia um espa o constitu do pelo pr prio

meio, que promove os acontecimentos, num processo de auto-referencialidade. O 

programa se ancora em um real paralelo (vida de pessoas comuns) que serve de 

refer ncia a realidade criada pelo bbb, no reduzido espa o de uma casa cen rio.

Configura-se o jogo, os participantes expressam j  nos primeiros dias de 

conviv ncia a impossibilidade de integra o, for ando a televis o recorrer a diferentes 

estrat gias para demonstrar interatividade. Por isso, a incorpora o do telespectador 

como parte integrante do espet culo.

N o obstante, observamos um entrecruzamento nas rela es que come am a se 

enquadrar, desencadeando diferentes a es comunicacionais. Constitui-se a trama 

com o envolvimento dos diferentes participantes que inicialmente se posicionam 

como atores sociais (pessoas an nimas) em busca do reconhecimento, do sucesso o 

que deveria ocorrer em decorr ncia de sua participa o nesse jogo comunicativo. 

Contudo conseguimos ver que  medida que a televis o vai construindo o texto-

programa, vai acontecendo uma transforma o desses atores sociais em atores 

discursivos, em decorr ncia da mudan a na forma de opera o da tev .

Notamos a presen a constante de estrat gias que est o diretamente ligadas s

l gicas que presidem a produ o televisiva, nos permitindo estabelecer caracter sticas

desse tipo de texto programa. Dessa forma, podemos dizer que assim como outros 

produtos televisivos do mesmo g nero, o bbb 3 dentre outras caracter sticas apresenta 

a recorr ncia a espetaculariza o. Observamos tamb m a presen a de determinados 

tons, sons cen rios respons veis pelos efeitos de sentido.

N o importa que seja a confus o do cotidiano, as brigas e as insignificantes 

tarefas dom sticas que constituam seu conte do. A pretens o maior  que a oferta seja 

antes de tudo entretenimento e, por conseguinte a necessidade do show deve pairar 

sobre o g nero. Nesta terceira edi o apesar das diferen as, n o constatamos grandes 

conflitos pessoais, os jogadores desde o in cio se preocuparam mais com as 

articula es, forma es de grupos, visando as poss veis alian as para a conquista da 

vit ria.
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Passados os primeiros momentos dos contatos iniciais, os jogadores se re nem

na sala para conversar com o apresentador do programa Pedro Bial, que no tom de 

descontra o, dirige-se ao grupo para nomear um por um dos concorrentes do jogo 

bigbrodiano. A conversa o adota um car ter de superficialidade, quando o 

apresentador come a a agulhar as mo as, revelando que cinco delas tinham silicone

nos seios. Falou ainda que D lson e Marcelo haviam se depilado para marcar melhor 

seus m sculos.

Como podemos perceber, o discurso animador versus jogadores, animador 

versus telespectadores n o ultrapassa a trivialidade, a mesmice de um cotidiano que se

apresenta vazio de reflex o e questionamentos cr ticos. Provavelmente este programa 

de formato diferenciado de outros que comp em o g nero/reality show opere com a 

profundidade do discurso, pois como tantos outros produtos televisivos visa 

conquistar e manter a audi ncia, pois a fun o primeira  corresponder aos interesses 

mercadol gicos.

Vimos, por m, que a largada do bbb 3 projeta a no o do percurso que 

assumir  o jogo na casa cen rio, constituindo-se em uma trama composta de pessoas 

comuns que resumem diferentes pap is ao longo da hist ria. O ponto principal  que 

cada um possui uma estrutura diferenciada. As articula es dos fatos ocorridas na 

casa v o tecendo os diversos enredos.

2  Epis dio: Paix o Acaba em Briga

O conv vio na casa do bbb 3 institui uma s rie de rela es complexas entre 

homens e mulheres que comp em o quadro de interlocutores do programa jogo. De 

certa maneira os participantes descobrem entre seus parceiros, certos tra os

psicol gicos que os identificam. A partir desta descoberta, passamos a observar a 

constitui o de la os afetivos entre eles, os quais denominamos nas categorias de 

amigos, apaixonados.

Os apaixonados s o aqueles que adotam uma conduta marcada pelo sentimento 

de amor e sedu o. Enquanto os amigos constroem suas rela es pautadas pela 

afinidade, simpatia, carinho e reciprocidade. Desse modo, colocamos em cena, a 
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rela o entre D lson Mad Max, com a Miss Brasil Joseane, que marcou fortemente 

suas participa es no bbb 3.

Tudo come ou no terceiro dia do programa (16/01/03), na primeira festa 

realizada na casa, quando a produ o do programa criativamente ocupou o espa o do 

jardim, rea livre, para compor um grandioso cen rio, relembrando a cultura jovem 

dos anos de 1960, com direito a figurinos estilizados, culin ria e principalmente o 

som do rock t pico da poca.

Os jogadores, envolvidos no clima da festa, regados a muito champanhe,

dan aram descontraidamente i, i, i at  alta madrugada. Durante a festa, Dilsinho 

Mad Max  o vampiro do asfalto  resolveu colocar os dentes de fora e atacou a Miss 

Brasil Joseane. A jovem modelo, detentora de um corpo perfeito, estrutural e de uma 

beleza exuberante, resistiu s investidas do Pit Boy que mesmo assim, conseguiu 

arrancar um beijo, selinho da bela Joseane.

N o conformado com as explica es da jovem miss, ele continua insistindo, 

falando de uma paix o repentina pela mo a. O John Bravo do bbb 3 protagonizou um 

mon logo de cerca de trinta minutos tentando convencer Joseane a ceder ao seu 

charme. N o obstante, Dilsinho ainda sob o furor da madrugada, voltou a assediar a 

jovem, que, mais uma vez resiste dizendo: Deixa as coisas flu rem naturalmente .

Mais tarde, ap s uma reflex o do acontecido, A miss sentiu a consci ncia

pesada e chorou no quarto. Tudo vem  tona. Motivo: Um ex-namorado que deixou 

fora da casa e da   a resist ncia s investidas do D lson. Revela-se posteriormente no 

programa, como sendo este rapaz, o marido de Joseane. Mesmo assim, para Dilsinho, 

a situa o parece n o sofreu nenhuma mudan a, pois continuou com a ast cia dos 

ringues, insistindo em beij -la.

Segue desfiando elogios  mo a, enaltecendo sua personalidade e seus 

atributos pessoais. O clima entre os dois participantes ganhava for as. Neste percurso, 

prossegue a hist ria do casal com motivos para se complicar cada vez mais. Indecisa, 

sentindo-se traidora, Joseane procura a Big Mother  (a grande m e) da casa, Andr a

para confidenciar: Estava decidida a resolver a situa o de vez. Vai ao quarto de 

D lson e beijou o rapaz longamente, por duas vezes.
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O que parecia o come o de um decidido e firme relacionamento mais ntimo,

tornou-se, mas uma cena espetacular digna de luz e c mera. Joseane se arrependeu da 

atitude e volta a falar com Andr a, comentando: Estou arrependida mesmo .

Motivado pelas incertezas, o casal voltou a discutir a rela o que j  ganhava certo 

destaque no programa. Por m, Joseane preferiu num di logo aberto explicar a D lson

que o sentimento que tinha por ele era comparado ao de um irm o e por isso n o

gostaria de mago -lo e acrescentou: Seja l  o que tenha me levado a te beijar, 

atra o, empolga o n o foi certo  (Joseane, 18/3/03).A partir dessa explica o, a 

modelo manteve-se disposta a prosseguir apenas com a rela o de amizade. O que n o

aconteceu com o rapaz, que continuou provocando desentendimentos e atingindo o 

restante do grupo da casa.

Como numa telenovela, um bom conflito acaba por seduzir o p blico

telespectador a acompanhar os rumos da trama. Nesse caso, a motiva o que 

sustentava a micro-hist ria vai se esvaziando rumo ao desfecho, quando, na 

conversa o, Joseane chama o motoqueiro D lson de Bagaceiro . Ele reage a 

provoca o dizendo em tom de superioridade: Estou enjoado s  de lembrar dos 

beijos que dei em voc .  O que faz a jovem miss retrucar: Eu te dei uma forcinha.

Me desculpe disse Mad Max, isso  coisa de profissional .

A hist ria n o parou por a . Os dois continuam a destilar m goas e expressar 

um sentimento de raiva, desencadeando um clima de duelo, a ponto de Dilsinho 

explodir durante uma festa de gala que aconteceu na casa. Ap s uma declara o da 

modelo dizendo: N o senti nada com aqueles beijos de D lson , abalou 

profundamente o motoqueiro que numa atitude explosiva, quebrou uma garrafa de 

champanhe, causando insatisfa o a todos os participantes do jogo.

Ap s esta confus o, a produ o do bbb 3 resolveu aplicar um corretivo nos 

dois, atingindo conseq entemente todos os jogadores. Realizou um novo sorteio para 

um novo agrupamento na acomoda o dos quartos ocupados por eles desde o in cio

do programa. Nessa redistribui o, o casal, Joseane e D lson passam a conviver com 

muita dificuldade no mesmo quarto. Tudo acontece a partir da . O motoqueiro Mad 

Max, n o suportando o clima de indiferen a e sentindo-se sufocado com tal situa o e 

dizendo-se saudoso da fam lia, pediu para abandonar o BBB 3, sendo o primeiro 
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brasileiro a desistir da participa o de uma edi o do Big Brother Brasil. A paix o

plat nica acabou com um final triste, resultando na exclus o dos dois no in cio do 

programa.

Neste misto de paix o e briga, os fatos s o relatados sob a perspectiva de 

constru o de uma micro-narrativa, que assim como a narrativa principal, gira em 

torno das a es dos personagens. Balogh (2002, p. 61) lembra apropriadamente que o 

m vel da narrativa o desejo que leva o personagem a ser o sujeito de uma s rie de 

a es no sentido de conseguir o(s) objetivos .

Assim sendo, podemos dizer que a rela o amorosa (a base de incont veis

hist rias) de D lson versus Joseane serviu para ilustrar a teoria narrativa: A partir do 

momento em que o motoqueiro teve um desejo  conquistar Joseane  ele tornou-se

sujeito de uma s rie de a es que o levaram ao fracasso. Esse conjunto de estados e 

transforma es possibilita  constitui o de diferentes n cleos de a es,

acrescentando din mica e ritmo a mini-hist ria, agu ando o interesse do telespectador 

vido por relatos conflituosos de car ter telenovel stico.

Ao que parece nessa micronarrativa, o protagonista, n o teve habilidade e 

compet ncia para executar as sua tarefa sedutora e atingir seu objetivo que era 

conquistar a bela jovem. Como vimos, as micronarrativa revela-se mais flex vel, por 

ser apenas uma seq ncia de acontecimentos articula a outras tantas que comp em a 

trama principal. 

Dentro desse contexto, acreditamos que a nfase dada a mini-hist ria do bbb 3 

poder  ser mais um mecanismo de reitera o da narrativa principal que busca fisgar o 

telespectador e tornar mais atrativa a hist ria da vida dos jovens participantes, pois o 

que nos parece, se n o utilizarem determinadas estrat gias poder  tornar-se cansativa 

e enfadonha. Nesse caso, o telespectador foi seduzido para o acompanhamento de um 

simples drama sentimental que sacrificou a rela o de amizade em benef cio de um 

incidente extravagante que apelou para suas emo es, de igual modo faz o 

melodrama, forma est tica caracter stica de nossa cultura.

Em fun o do afastamento de Dilsinho, o grupo come ou a pensar em 

estrat gias eficientes para o jogo, pois a partir do epis dio relatado, entraria outra 

pessoa para substituir o D lson, o que acarretou expectativas e apreens o em todos os 
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participantes. Novas arma es s o esbo adas e os jogadores aguardam a indica o do 

parceiro a integrar o grupo.

Como podemos ver, as sa das de D lson e Joseane acabaram tendo a 

participa o da produ o do programa, quando fez quest o de jogar os dois juntos, 

ap s um desentendimento. Provavelmente, o final dessa micro-hist ria deveria ser 

outro, se o casal tivesse a chance de permanecer separados por mais alguns dias. A 

situa o da mo a teria se resolvido eventualmente sem maiores complica es.

Entretanto, o resultado demonstrou que as rela es em jogo atendem interesses 

que produzem conseq ncias diversas. Entre as mais apreens veis, est  sa da de 

Joseane do programa, responsabilizada pelo incidente que levou a desist ncia do Mad 

Max. Perdeu 500 mil reais, a exposi o na m dia e a coroa de miss Brasil. Joseane 

acabou dando o estrelato do programa a dan arina Sabrina, que usando de ast cia e 

sagacidade, tratou de desenvolver alguns planos visando poss veis alian as com os

parceiros de casa, a fim de garantir sua perman ncia no jogo. 

3  Epis dio: Come am as Alian as

Come a aqui, a fase que transformou o bbb 3. A partir daqui, a terceira edi o

segue novos rumos. Diante da exist ncia de uma unidade de agrega o no programa

do tipo grupal, podemos considerar sua conviv ncia como sendo marcada pela 

oposi o amigos e inimigos, categorias que definem o jogo. Nas palavras de Laura, 

Gomes (1998, p. 56), Amigos s o aqueles com quem mantemos rela es de troca 

positivas , com eles podemos estabelecer alian as e, portanto, rela es nas quais est

presente a confian a.

Os inimigos s o aqueles com os quais as rela es s o francamente negativas, 

marcada pela hostilidade, tais como: rebeldia, trai o, vingan a. Assim acontece com 

o bbb 3, os participantes dividem-se em pequenos grupos, constitu dos por 

identidades entre os jogadores e que por interesse e conveni ncia se mant m mais ou 

menos coesos.

Ainda no sentido da forma o de grupos, uma outra forma que observamos, 

pode estar na oposi o entre ricos e pobres, que expressam mundos diferentes, o que 
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poder  sinalizar para o telespectador a presen a da poderosa for a econ mica

determinando a trajet ria dos candidatos que disputam entre si. Essa for a constitui-se

num indicador significativo da exist ncia de constela es grupais, que segundo 

SIMMEL (1983, p.154) se formam a partir do antagonismo com um poder exterior a 

cada um participante e por isso ocorre o estreitamento das rela es entre seus 

membros .

No caso do big brother 3 o grupo  composto de 14 pessoas desconhecidas que 

concorrem a um pr mio em dinheiro e para tanto concordaram em participar do jogo 

que estabelece como regra o total isolamento do mundo exterior, representado pelo 

conv vio dessas pessoas na casa cen rio constru da especialmente para a apresenta o

do show da vida.  Nela, os participantes passam a conviver com diferentes correntes 

de pensamentos e talvez por esse motivo s o impelidos a posi es de conflito que 

acabam transformando-se em cis es internas.

Em tais situa es, todavia, os membros do grande grupo por n o permitirem a 

supera o de certas atitudes discrepantes e aliena es individuais, evidenciam 

rela es intergrupais, com a constitui o de pequenos agrupamentos por afinidades, 

at  certo tempo, pois, quando os interesses se chocam, poder  haver esfacelamento 

desses grupos. Tudo acontece de acordo com o prosseguimento do jogo.

Contudo, os grupos precisam utilizar uma certa dosagem de flexibilidade para 

conseguirem suplantar as repentinas mudan as e os impulsos que ocorrem 

constantemente na casa. Vimos nitidamente no bbb 3, uma conviv ncia marcada pela 

forma o do grupo dos homens que em posi o de superioridade, come ou a compor 

estrat gias para minar o poder sedutor  das mulheres. Reuni es s o organizadas 

separadamente com a inten o de articular diferentes argumentos convincentes para a 

indica o de nomes  disputa do pared o, numa n tida arma o de prote o a unidade 

masculina.

Por outro lado, as mulheres tomam posi o e sentindo-se amea adas, decidem 

usar das mesmas armas e p e-se na arena, com disposi o de enfrentar os oponentes. 

Entendem que  na organiza o s lida do grupo que estar o compensadas para o 

conflito, pois assim as partes est o organizadas, podendo realizar a es decisivas que 

fixem a rela o m tua entre as for as.
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O comportamento de cada grupo no conflito poder  determinar a efici ncia

desta independ ncia, deixando-a triunfar sobre o inimigo. Cada um busca assegurar o 

m ximo de tempo sua unidade com vistas a manter a uni o que lhe garanta uma certa 

tranq ilidade  em seguir adiante evitando enfrentamentos desgastantes que pesem no 

julgamento do p blico. A imagem  constru da com base na toler ncia aparente  e 

tem a finalidade de tentar de n o ultrapassar seu pr prio limite.

Em vista da utilidade da organiza o intergrupal para o prop sito da luta, 

percebemos no bbb 3, que cada parte passa a demonstrar extremo interesse na 

aus ncia de unidade da parte oposta. Configura-se de forma direta uma acirrada 

competi o intergrupal. As rela es de antagonismo entre os grupos intensificam o 

conflito. Por causa disso, ocorre o estreitamento das rela es entre os membros de 

cada grupo que se aproximam cada vez mais, fortalecendo a uni o entre eles, desde 

que seus interesses sejam mantidos.

No caso espec fico do grupo das mulheres, a coes o foi mantida por alguns 

epis dios do programa, pois logo se ressentem da diminui o do n mero de seus 

membros que v o sendo exclu dos do jogo. Isso corresponde a uma situa o de 

conflito agudo, pois o grupo combatente (homens) com maior n mero de integrantes 

procura fortalecer-se para somente ent o poder se ocupar com a es radicais.

Tudo come ou, quando os homens perceberam que um de seus aliados, 

Dhomini, havia decidido refor ar o time das mulheres falando para Sabrina que

existia uma alian a masculina para jogar uma mulher fora e provavelmente seria 

Juliana. Essa confiss o caiu como uma bomba entre as mulheres que trataram logo de 

conversar e tamb m formar uma alian a para combater a for a dos homens. 

Nesse momento, os homens descobriram que o Dhomini havia mentido quanto 

a tal alian a masculina e que estava fazendo mesmo uma super alian a com a equipe 

feminina para mandar quem eles quisessem para o pared o. Prontamente, as mulheres 

capitaneadas por Dhomini selaram a alian a para indicar um homem, que preferiram o 

mais fraco da casa naquele momento. As meninas jogaram o DJ Marcelo no pared o

que acabou sendo eliminado do jogo. 

A partir da , os homens para n o serem eliminados precisavam  fortalecer-se.

Foi o come o da alian a Jean e Em lio, que percebendo a uni o cada vez maior entre 
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Sabrina e Dhomini, come aram a cogitar um pared o para o casal para quebr -lo de 

uma vez.

A descoberta da alian a feminina comandada por Dhomini ir  transformar o 

jogo. E agora? Jean, Em lio e Harry se voltam contra ele e formam uma tr ade. A

sim, uma alian a masculina para acabar com o casal, pois a inten o deles era excluir 

de qualquer forma a for a que os amea ava.

A partir dessas arma es e alian as entre os grupos da casa, observamos uma 

virada na maneira como principalmente esses jogadores passaram a ser tratados nos 

epis dios seguintes. Pela primeira vez na tev  aberta e na internet, a produ o

come ou a chamar o trio Jean, Em lio e Harry de trio infernal . Os tr s

permaneceram unidos para se defenderem das armadilhas de Dhomini juntamente 

com a ala feminina.

As edi es come aram a mostrar o confronto entre dois grupos muito bem 

articulados que jogavam com todas as armas, num total desprendimento para 

enfrentarem-se com disposi o de vencer at  mesmo o poderio dos produtores desse 

programa, enquadrado pela m dia como um formato detentor de uma narrativa 

emocionante, com conflito dram tico, a o e aventura.

Os epis dios seguem, a edi o retratava o conflito como sendo os covardes

(Jean, Em lio e Harry) querendo destruir os bondosos  (Dhomini e Sabrina) que 

passam a ser mostrados como criaturas do bem . Obviamente que era grande o 

interesse da televis o em atrair o p blico e vencer a intensa concorr ncia pela 

audi ncia e lucro. Por conseguinte, continua a incentivar a competi o entre os 

grupos, provocando com isso, maior interesse do telespectador.

Embora as alian as se mantivessem firmes, algumas surpresas surgem 

provocando uma reviravolta nesse epis dio. A prova do anjo daria a imunidade aquele 

que coletasse mais alimentos n o perec veis nos locais de coleta montados pela Rede 

Globo de Televis o fora da casa. O resultado divulgado apontava para um total de 33 

toneladas coletadas e que Dhomini levava 31% desta contagem, portanto o novo anjo.

A surpresa de propor es descomunais desmantela os planos do trio infernal  de 

mandar o casal ao pared o.
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Notamos que mais uma vez esse resultado contou com a colabora o da 

produ o que fazia campanha, atrav s das novelinhas exibidas s ter as-feiras,

chamadas De olho no bbb . Seq ncias narrativas que o programa utilizou como 

forma de ampliar as possibilidades da produ o de oferecer um texto constitu do de 

mais objetos semi ticos que se expressam empregando como subst ncia, diferentes 

sistemas de significa o e sentido.

Todos esses procedimentos como podemos ver, acontecem segundo ponto de 

vistas diversos, justificados pela geografia das a es e pelos interesses em jogo, que 

coloca em xeque a pr pria concep o narrativa do cotidiano humano. Provavelmente,

em rela o aos jogadores, a sele o de alguns percursos em detrimento de outros 

entendida como um favoritismo que parece estar atrelado aos interesses da pr pria

constitui o do programa, uma vez que a escolha de um deles produz efeitos de 

sentidos diferentes.

Ap s essas considera es, com a sobreposi o das alian as, vemos que a 

tend ncia do jogo  o enfrentamento acirrado, o que promete momentos de tens o

com maior intensidade, nos quais os participantes experimentam novas situa es

conflituosas. As cenas trazem uma composi o de domina o com trai o, ampliando 

ainda mais a rede de intrigas que se prolonga por todo o programa. 

4  Epis dio: Trai o e Dhomina o

O mais curioso este epis dio talvez seja, o modo como a rede de intrigas e

trai o vai sendo tecida pelos jogadores que incorporam discursos e imagens que 

interv m e neutralizam seus estilos e comportamentos originais.

O espet culo, portanto, costura a oposi o entre bons e maus por meio das 

exuberantes edi es que seduzem o telespectador com imagens, sons e os prazeres de 

uma hist ria de a es e aventuras. A es e atitudes s o sempre realizadas com o 

objetivo de atrair o p blico com sua aten o e, sobretudo obter sua aprova o para 

continuar at  o final da disputa.

Os considerados maus (Jean, Em lio e Harry) s o representados pelos 

guerreiros que assumem claramente os des gnios da luta, personifica o do mal, num 
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esquema tipicamente Hollywoodiano que v  nos inimigos, pessoas maus.No entanto, 

os bons funcionam com for a sedutora, representada pelos pac ficos, freq entemente

retratados como bonzinhos  representados como a encena o do bem. 

No caso do Big Brother Brasil 3, as a es individuais e/ou articuladas p em em 

cena o drama da trai o e dhomina o por via de um participante que se instituiu de 

um poder capaz de destruir quem ele quisesse para conquistar o sucesso. Interessante 

percebermos que esta atua o exerce uma atra o sobre o p blico que despojado de 

poder, se satisfaz com a emo o de identificar-se como o jogador Dhomini, superando

magicamente todas as suas adversidades.O espet culo bbb 3 investe o telespectador 

de poder, proporcionando-lhe um sentimento ilus rio de dom nio e for a,

compensando o decl nio do poder na vida real.

Podemos interpretar as cenas que mostram os compl s armados por Dhomini 

no epis dio, como sendo uma demonstra o do medo que sente de um confronto com 

os chamados fortes  do jogo e suas conseq entes surpresas. Para recuperar-se, ele 

reconstitui-se como poderoso controlador e dominador, Isso tudo sem despertar o 

olhar cr tico do p blico receptor.

 especialmente interessante como nesse epis dio a produ o enaltece a 

simpatia, a afei o encantadora do jogador Dhomini, escamoteando todo tempo seu 

lado sombrio, suas trai es, suas a es manipuladoras. Enquanto isso, os grupos 

formados por Em lio, Jean e Harry s o apresentados como amea adores, destruidores, 

desviando assim, a aten o dos telespectadores da fonte real, sem que percebam a 

manipula o de for as poderosos que est o ocultas na trama. As amea as

estabilidade do Dhomini na casa, s o projetadas no trio infernal , denominado pela 

produ o, que funciona como for a capaz de destruir e levar a contra-alian a

(Sabrina, Dhomini, Elane e Viviane) ao fracasso total.

Vimos aqui, num retrato simb lico, o poder da televis o de representar o jogo 

competitivo da vida. Ela p e em confronto pessoas que revelam suas ansiedades, 

ambi es, medos com disposi o para fazer tudo e vencer.

O malvado trio era mostrado pela produ o, sempre em articula o, numa 

demonstra o do desejo de retomar o controle sobre os outros. Essa situa o

funcionava como uma advert ncia aos telespectadores de que eles poderiam mudar 
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aquela condi o, favorecendo aqueles que se apresentavam e agiam com lealdade .

Os jovens confrontam-se pelo sucesso, entra no jogo e se submetem aos des gnios da 

m dia televisiva que tece a trama da vida, pondo em circula o imagens e informa es

pouco discern veis, mascarando a realidade que enfrentamos no nosso dia a dia. 

O epis dio revela-se por apresentar uma rede de conex es justapostas, 

explorando o instinto competitivo dos jogadores. Al m disso, explora as m ltiplas

possibilidades de trai es, arma es e domina es e manipula es. Para entendermos 

melhor o fen meno Dhomini na casa do bbb 3,  preciso perceber suas estrat gias, o 

modo como se comportava em rela o aos seus parceiros de jogo. Desde o come o,

que seu posicionamento foi questionado, quando traiu a equipe masculina, aliando-se

as mulheres, numa clara arma o de favorecimento  constru o de sua imagem de 

jovem despretensioso  de sotaque carregado, carism tico, dotado de uma admir vel

simplicidade que o caracterizava como homem do povo.

Por entre maldades, trai es e dhomina es, a disputa continua no big brother

3, numa verdadeira guerra dos sexos. A equipe feminina votando sempre unida, 

contando com valiosa participa o de Dhomini que continua contrariando a decis o

da ala masculina. Viva los Amigos Del Gran Hermano! As articula es, fofocas e 

intrigas tomam uma dimens o cada vez maior. Uma festa mexicana, regada  tequila, 

agita os nimos dos participantes do programa. O evento pegou fogo, a turma do big 

brother 3 fazia fabulosas especula es.

A partir da  o trio (Jean, Em lio e Harry) descobriu a trai o de Dhomini, at

ent o camuflada, sua debandada definitiva para o lado das mulheres. Essa trai o

nunca foi enfatizada nas edi es, o que fez o grupo masculino reativar for as para 

desmascarar o mineiro traidor, que para o p blico apresentava-se de bom rapaz. 

Outras articula es ocorreram. O clima na casa ficou muito tenso. Dhomini 

mais uma vez tratou de arrebanhar Sabrina sua parceira fiel, Viviane e Elane para 

votarem em seu maior desafeto feminino, Andr a. S  que o rapaz agiu de maneira 

trai oeira novamente. Numa conversa com Andr a, ele afirmou que n o estava a fim 

de votar em seu nome para exclu -la, mesmo ap s ter armado com suas meninas para 

jog -la fora do jogo. Durante esse di logo ficou subentendido entre os dois, que n o
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votariam um no outro. Eis que na vota o, Dhomini indica Andr a e completando sua 

trai o.

Sentindo-se tra da, Andr a resolveu chamar o mineiro para uma reuni o

juntamente com o grupo da casa, para faz -lo confessar o acordo selado 

anteriormente. Usando do artif cio da covardia, ele amparou-se apenas na declara o

literal de suas palavras dizendo: E u disse a voc  que n o queria votar e n o que 

deixaria de votar . Isso tudo provocou um choque, pois a edi o do programa do 

domingo (9/02/03) mostrou insistentemente a afirma o  de Dhomini (na conversa 

com Andr a) como se ele estivesse falando a pura verdade, queimando o nome de 

Andr a diante do p blico. Quem desconfiava das arma es, ficou mais apreensivo 

com tais atitudes.

Rapidamente Jean passa a questionar subliminarmente o programa dizendo: 

Eu n o entendi por que Marcelo saiu e n o Dhomini se este havia tra do os 

homens ? Jean alia-se a Andr a para tentar uma explica o convenc vel para o fato e 

a jogadora declara sua preocupa o ao descobrir que Dhomini estava jogando junto 

com a ala feminina, quem ele queria no pared o, numa completa dhomina o,

controle do jogo esta em suas m os.

A edi o n o ajudou a Andr a a desmistificar que o assessor parlamentar n o

era o charmoso malandro  como Pedro Bial costumava caracteriz -lo, mas sim, um 

tremendo mentiroso traidor e dhominador. Confirma-se o apoio da produ o ao 

mineiro, quando durante a segunda e ter a-feira, flasches do quadro De olho no Big 

Brother  mostrava opini es do p blico telespectador contra a malvada Andr a  e a 

alian a masculina que implementava esfor os para destruir o rapaz.

Apesar de tudo, uma surpresa aconteceu na casa. Alan que tamb m havia se 

aliado a Dhomini, permanecendo ao seu lado at  aqui, decidiu se juntar ao trio

infernal  que agora passava a ser chamado pela produ o e na m dia de quarteto

diab lico , queimando os jogadores perante o p blico. Eles firmaram um pacto para 

tirar o assessor parlamentar da casa de qualquer maneira.

Observamos que o quarteto diab lico n o se conformou com a situa o

vivenciada e nem se submeteu a estrutura dominadora e continuou reagindo s

investidas de Dhomini que tem como fonte inspiradora a trai o. O circo para o 
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pared o dos tit s foi armado. O grupo dos quatro acabou recebendo mais uma ades o,

desta vez a de Elane que fechou para jogar o mineiro no pared o. Agora ent o, era o 

quinteto diab lico que continua sendo comandado pelo grande articulador e 

estrategista, Jean Massumi.

Mas, a batalha prosseguia num admir vel confronto de estrategistas. Dhomini 

por sua vez lan ava m o das suas para construir sua imagem, decidiu agregar a 

alegria, a descontra o e sua maneira brincalhona  de ser. Associa a um permanente 

estado de euforia, a medita o, forma que encontrou para controlar seus impulsos 

agressivos, manter seu equil brio, numa combina o que significa harmonia e 

integra o. A produ o aproveita seus atributos para projetar uma imagem de 

bondade, explorando o potente simbolismo.

Nas entrelinhas, atrav s do poder das imagens que estruturam a hist ria, a 

produ o tenta inverter as rela es de dhomina o e trai o, mostrando que logo 

esses pequenos conflitos s o superados, apresentando uma seq ncia de imagens com 

cenas ing nuas de reconcilia o entre alguns jogadores Obviamente trabalha com a 

id ia de que s o estrat gias permiss veis Poe se tratar apenas de um jogo. As 

contradi es s o escamoteadas pela edi o para n o chamar a aten o do 

telespectador e, portanto, n o gerar controv rsias.

Mesmo assim as controv rsias n o deixaram de existir, pois como vimos, o 

poder  de Dhomini ao que podemos perceber, contou com a for a da produ o que 

apesar do esfor o em escamote -la acabou mostrando com nitidez o interesse pelo 

assessor parlamentar, que ao sentir o apoio passou a adotar atitudes dhominadoras.

Para isso, contou sempre com o reconhecimento e a ajuda daqueles que seguiam suas 

orienta es e lhe obedeciam.

Verificamos assim, que essa situa o vivenciada ocorreu em conseq ncia de 

um falso poder  atribu do a ele pelo fato de ser, n o s  uma pessoa extrovertida, 

mas, segundo cr ticas de Arnaldo Jabor no Jornal Estado de S o Paulo do dia 09 de 

abril de 2003, esse poder deve-se principalmente ao respaldo que recebeu durante 

toda a terceira edi o do parlamentar para o qual o Dhomini prestava assessoria, que 

havia alugado uma empresa de inform tica para votar nele .
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Se conseguirmos diminuir a import ncia das manipula es, trai es  e 

dhomina es, e considerarmos a movimenta o dos jogadores durante o epis dio,

veremos que esse foi o programa que contou com dois jogadores muito bons, Jean e 

Dhomini. Estrategistas que habilmente jogaram e armaram, provocando uma 

movimentada disputa, usando recursos psicol gicos que dinamizaram o jogo, 

fascinando o telespectador que movido pelo voyeurismo, contribui para que a trama 

estabele a arma es, intrigas e especula es como eixo principal de sua estrutura.

5  Epis dio: Arma es da M fia

Seguindo a l gica da vit ria dos guerreiros nos campos de batalha, os 

participantes do bbb 3 usam de estrat gias que funcionam com dispositivos adotados 

para assegurar as condi es de ganhar. 

O termo estrat gia usado no contexto de guerra e do jogo, interessa se 

considerarmos que a a o comunicativa  um confronto de quereres e poderes. (nada 

mais livre e coagido do que a a o de um bom estrategista). Projetando essa no o de 

estrat gia no mbito do Big Brother Brasil 3 podemos imaginar o quanto foi 

elaborada, calculada, para poder responder as necessidades do jogo estabelecido. 

Assim, pelas caracter sticas do programa, as estrat gias manifestam-se em n veis

diferentes: As dos participantes que disputam entre si e as estrat gias utilizadas pela 

produ o que pode ou n o se manifestar no texto.

A conviv ncia na casa  o espa o desencadeador de opera es estrat gicas,

capazes de produzir efeitos desejados. As arma es correspondem a um conjunto de 

determinadas a es, decis es tomadas, respons veis pela condu o adequada aos 

interesses do jogo. S o concernentes ao modo como os participantes e a emissora 

atuam, correspondendo as articula es do como fazer. De certa maneira, percebemos 

uma incid ncia de estrat gias em certos momentos do jogo, afinal todas elas s o

planejadas, visto o alcance dos objetivos tra ados pelos envolvidos.

No percurso narrativo do big brother 3, elas s o utilizadas visando  obten o

da vit ria de uns sobre os outros. Os estrategistas do grupo continuam com o 

prop sito de limar Dhomini, considerado por eles, o maior traidor do grupo. 
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Percebendo desde j , as arma es arquitetadas contra o mineiro, a produ o ofereceu 

desta vez, um jantar japon s regado a saqu , colocando Sabrina na berlinda e 

preservando a imagem do Dhomini.

Durante esse encontro, o trio deu continuidade as especula es para forma o

do pr ximo pared o, deixando clara suas inten es no jogo. A produ o contra-ataca,

passando a tratar os rapazes de m fia das Cuecas  motivada pelas conversas 

intermin veis de Jean, Em lio e Harry, principalmente pelo coment rio de Harry que 

dizia: Os animais que matam lentamente, s o piores do que aqueles que matam de 

vez .

A rotina da M fia de Cuecas era de conjecturas e especula es.  Para armar

seus planos diab licos, inovaram em suas armas e resolveram usar c digos como 

forma de garantir o sigilo das decis es tomadas. A codifica o secreta serviu para 

Elane, a baiana aliada de Dhomini,  que passou a ser reconhecida por ACM (Antonio 

Carlos Magalh es), Viviane tamb m membro do grupo aliado, virou AEM (Antonio 

Erm rio de Moraes), presidente da f brica Votorantin, nome da cidade Natal da mo a

e o de Sabrina foi menos criativo mas ainda assim expressivo, Penap lis, cidade em 

que nasceu a jovem dan arina.

Para efetuar suas armadilhas, a m fia de cuecas sentiu necessidade de ampliar 

seus membros e buscou refor o junto a outros jogadores que tamb m demonstravam 

insatisfa o com os rumos do jogo, que contava nitidamente com dois grupos em 

desigualdades de condi es para o confronto. Jean como bom articulista aproveitou a 

inseguran a vis vel de alguns e abordou Elane para formar uma poss vel alian a,

declarando que estava decidido a jogar Dhomini ou Sabrina no pared o. Elane 

respondeu afirmativamente, acenando com a possibilidade de Viviane tamb m

participar do pacto.

Parceira insepar vel de Elane, Viviane passou a ser alvo da m fia, porque a 

mo a teria falado sobre Jean, num coment rio que n o agradou o grupo que 

considerou falso e, portanto, deveria ser a candidata deles ao pared o, o que acabou 

acontecendo. Esta atitude aborreceu sua fiel amiga Elane, que em revanche n o

aceitou continuar como integrante da alian a mafiosa, voltando ao grupo de Dhomini, 

seu velho aliado.
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Nesse retorno, Elane e Viviane voltam as especula es juntamente com 

Dhomini e descobrem que o convite feito a elas tinha uma inten o expl citas que era 

a exclus o de Em lio e que depois disso, suas participa es no grupo aliado tornaram-

se insignificantes. Foi a partir desse acontecimento que as duas jogadoras descobrem 

a falsidade e o jogo de interesse do Dhomini e passaram a perceber o papel de caipira 

idiota desempenhado muito bem diante das c meras. A dupla, volta a conversar com a 

m fia das cuecas, que insistia no pared o de tit s.

Acontece uma reviravolta no jogo e o Jean vence a prova do l der e 

imediatamente come a a articula o para o pared o t o desejado. Com o resultado, a 

m fia ria  toa, finalmente v  suas armadilhas em vias de concretiza o, com a chance 

de formar o maior pared o do bbb 3 com Dhomini e Sabrina. Com essa possibilidade 

quase definida, a produ o intensifica a propaganda pr -casal, com as edi es

chamando-os de pombinhos , anjinhos  o que n o correspondia com a mal cia com 

a qual eles jogaram at  ent o. Reafirmando seu interesse na perman ncia dos jovens 

no jogo, a produ o lan a no intervalo da novela das oito, uma enquete, pequenas 

entrevistas com populares na rua, opinando sobre o programa. Na veicula o das 

opini es, enfatizaram a de uma mo a que aparece dizendo que Dhomini seria o anjo

vingador  e que deve defender  sua amada. 

Aproveitando-se dessa fala, a produ o exibe uma s ntese das edi es, um 

compacto de cenas, que sob o efeito da computa o gr fica, apresenta a imagem de 

Dhomini com asas e aur ola de anjo, numa clara demonstra o do seu poder de 

transformar maus em bons e bons em maus. Vimos, portanto, o poder da televis o que 

adota estrat gias, expressas de in meras formas, como na sele o de determinadas 

imagens para serem exibidas, com enquadramentos, planos e ngulos favorecendo uns 

e outros n o, assim como na escolha das t cnicas de edi o convenientes aos seus 

interesses.

Dessa forma podemos dizer que a M fia das Cuecas em busca de uma 

participa o bem sucedida utilizou-se tamb m de armas perversas, iniciando com a 

divis o de grupos na casa, expressando a capacidade e ast cia de seus membros. Por 

outro lado, os rapazes foram atingidos pela expressiva campanha de favoritismo ao 

casal. Por m, o resultado apresentado, em meio a toda essa situa o, demonstrou que 
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o p blico aceita melhor, o jogador que aparenta face nica . O que seria isso?

Refere-se ao comportamento simpl rio, numa atua o que se aproxima do papel de 

v tima, como se esse papel devesse ser o ideal das pessoas.

Talvez por isso, apesar de toda mal cia do Dhomini e seus aliados, tenham se 

sa do bem durante o jogo, uma vez que a M fia das Cuecas por falta de habilidade 

tenha agido com mais firmeza no sentido de desmascarar o jogo dos bastidores, 

mostrando assim, que o programa, na sua constitui o, vai al m de um show de 

realidade. Nesse sentido a M fia exerceu maior controle sobre o grupo advers rio e o 

significado de sua estrat gia junto ao telespectador provocou uma virada no 

jogo.Assim sendo, podemos assinalar uma mudan a na condu o da trama, motivada 

pelos projetos individuais.

6  Epis dio: Virada no Jogo

N o podemos imaginar o ser humano, as rela es sociais, sen o considerarmos 

o conflito. Isto porque segundo o ponto de vista comum, a vida sempre mostra duas 

partes em oposi o: Uma representa o aspecto positivo, seu conte do propriamente 

dito. A outra,  o n o ser, um elemento que isolado,  perturbador, destrutivo e 

representa o aspecto negativo.

A verdade  que estamos emaranhados nesse dualismo por toda parte, tanto nas 

regi es ntimas como nas exteriores, pessoais, objetivas e sociais. Pensamos ser, uma 

totalidade ou unidade composta de duas partes l gica e objetivamente opostas, as 

quais nos identificamos com uma delas, a luta. Sentimos que a outra  alguma coisa 

que n o nos pertence propriamente, a harmonia. Nos movemos constantemente entre 

essas duas tend ncias.

A vida  luta e conflito, com poucas tr guas. Por isso, defrontamo-nos com a 

necessidade de buscar e ligar a harmonia  for a, pois esta sim,  parte que parece 

estar mais distante de n s. A harmonia  o elemento ordenador da for a, pois sem 

ela, a for a se perde em atividade est ril . (T VOLA: 1985 p. 272) nos diz o autor 

como muita propriedade. 
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Como podemos ver,  atrav s da experi ncia de luta e conflito que vamos

adquirindo o conhecimento do mundo. A luta est  no cerne do jogo, que imp e for a,

coragem, desprendimento, um conjunto necess rio para compreendermos a din mica

de cada advers rio. Falamos de um jogo, no qual os times se re nem para proclamar 

um espet culo produzido pela televis o em que a beleza das jogadas est  na sabedoria 

individual de superar o outro, n o importando as atitudes para o alcance do objeto 

desejado. A ordem  baseada na vontade secreta de vit ria que anima  todos os 

jogadores.

Ganhar dos demais parceiros  o eco da casa do big brother 3. Seus 

concorrentes vivem temporariamente uma disputa como essencial  manuten o de 

suas pr prias vidas, pois a cada vit ria, parece emergir em cada jogador um 

sentimento de preserva o da vida, enquanto que a cada derrota, percebemos infiltrar-

se a id ia de morte, disfar ada pelos signos da tristeza, des nimo e ang stia.

Revelam, atrav s das atitudes, o aprisionamento ao medo do fracasso, pois 

segundo a lei da natureza bruta, os fracos devem morrer. Por conseguinte, 

transformam a pr pria vida numa nsia ensandecida de vit ria, xito ou se n o pela 

derrota, queda dos advers rios, dos inimigos. Vencer, ganhar, levar a melhor, s o os 

objetivos desse jogo em que vale somente vencer. Existe mesmo no homem a 

necessidade de ganhar? Mesmo que para isso implique no sacrif cio dos outros? Esse 

programa-jogo  um exemplo. Est  a nos mostrar como  poderosa no homem a 

necessidade de viver em disputa, lutando para conquistar com seus m ritos o sucesso, 

 fama.

O maior problema parece ser o desejo de ascender socialmente, superar as 

condi es e limita es financeiras em que vivem, o poder de consumir mais e melhor.

Portanto, participar desse mundo, est  conotado com o vencer . Tais determina es

geraram de maneira geral, as regras desse jogo que coloca no resultado e na forma, a 

finalidade das atitudes que motivam a perman ncia na disputa.

A nsia de ganhar e os m todos empregados levam os integrantes ao 

condicionamento de a es como forma de garantir sua conquista, sua transforma o

de an nimo a pessoa famosa. A posi o de jogador na vida  a que mais traz tens o,

emo o, alegrias e intensidades e justamente essa condi o que o programa prop e
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passar. Al m disso,  a maneira, no caso do bbb 3 que poder  transformar o desej vel

em verdade.

Entre outras coisas, esse jogo, ao que parece, possui conex es profundas com 

necessidades emocionais o que nos dado a perceber na compara o das formas de 

atuar dos jogadores e jamais pela confian a nas potencialidades do talento que os

participantes tornam-se vencedores. Al m de que observamos uma vis vel tentativa 

por parte dos membros do grupo de encontrar um pai  e uma m e  capaz de 

estabilizar certas dimens es dentro da casa seja acalmando sentimentos ou dando 

orienta es com base em inten es maternais.

Atrav s do jogo, o programa passa para o telespectador, uma representa o e 

um ensinamento t cito ou manifesto de um cotidiano corriqueiro, no qual 

predominam a ociosidade, a promiscuidade e a competi o, numa demonstra o de 

que a vida constitui-se da mesma forma.  tanto que as cenas selecionadas s o na sua 

maioria de banalidades, prova es e sensacionalismo.

Os acontecimentos que estruturam a trama do bbb 3, s o constru dos no 

interior do pr prio meio que prop e uma outra realidade, tendo como refer ncia um 

mundo que parece ser paralelo, no qual os acontecimentos s o controlados pela 

televis o. Esse real apresenta caracter sticas de uma artificialidade configuradas como 

jogo. O compromisso assumido  com a exibi o, a exposi o, como se mostrar 

substitu sse o relato.

Mesmo na realidade constru da pela tev , as a es efetivadas se baseiam na 

competi o, assim como ocorre na vida exterior, natural. Al m de que tanto numa 

realidade (artificial) como na outra, nem sempre as situa es s o favor veis aos 

nossos interesses. Como no jogo da vida, precisamos estar preparados para vencer e 

perder.

Seguindo esse princ pio, o participante investe todos os esfor os numa 

felicidade e realiza o que acredita conquistar atrav s desse programa. Contudo,

poss vel que esses prop sito e interesse forcem os jogadores a agirem das mais 

diferentes formas no interior do grupo. Partindo desse pressuposto, relatamos os 

acontecimentos nesse epis dio que culminaram na virada do jogo.
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A alian a antes formada por Dhomini, Elane, Sabrina e Viviane sofre um 

grande abalo, quando Elane decidiu refor ar o time masculino mais conhecido como 

quarteto diab lico. Com essa ades o eles investiram na forma o do pared o jogando 

Dhomini e Sabrina para o julgamento p blico. Caso a dan arina fosse salva com o 

colar do anjo, o l der Jean indicaria Juliana, deixando para o restante do grupo votar 

em Dhomini. Com isso, o grupo dos cinco conseguiu a virada do jogo, ou seja, 

prejudicaram o mineiro for ador de sotaque, colocando-o contra Juliana.

Por sua vez, o assessor parlamentar ficou acuado, com medo do compl  contra 

ele e foi falar com o jogador Alan, tentando convenc -lo a favorec -lo no jogo. 

Por m, Alan n o aceitou. O rapaz se sentiu desprotegido, correndo o risco de ser 

eliminado pela forte Juliana. Com a perspectiva da derrota do Dhomini, alimentada 

pelo grupo, a produ o come ou a ressaltar esse desejo, no ar para que todos em casa 

se sentissem na obriga o de votar contra o quinteto.

De um lado o grupo dos cinco, feliz por ter conseguido o pared o que desejava. 

Do outro, o jogador considerado at  ent o imbat vel pelos parceiros, parte para 

conquistar a sua fiel aliada, Sabrina, o que resultaria num caso de amor, com 

promessa de beijos. Como se n o bastasse tudo isso, uma surpresa geral abate o 

restante dos jogadores.O n mero de votantes que era de 4 milh es, saltou 

inexplicavelmente para 9 milh es, com um percentual mais assustador ainda, Juliana 

deixava a casa com 65%  dos votos.

Tudo isso acabou gerando uma maci a rea o negativa contra Dhomini, tanto 

dos parceiros de jogo como uma parte do p blico receptor que acompanhava o 

programa pela Internet que come ou a cogitar suspeitas contra a veracidade das 

vota es, pois os resultados eram sempre apresentados em percentuais, sem

transpar ncias na computa o do n mero de votantes. Nem por isso os grupos 

deixaram de tra ar metas e formular novas estrat gias para os pared es de gigantes.

A sorte volta a soprar para o G-5 e mais uma vez faz-se acordos para excluir 

aquele que se tornava o alvo da grande batalha pela perman ncia no jogo. Prevaleceu 

mais uma vez sua articula o, o mineiro enfrentava o seu terceiro pared o, desta vez, 

demonstrava receios pela atitude de Viviane de votar contra ele, o que considerou 

uma trai o. Nem assim o gigante foi abatido. Acabou fazendo sua terceira v tima, O 

This document is created with trial version of Document2PDF Pilot 2.5.73.



144

carioca Alan que deixou a casa com mais de 19 milh es de votos, recorde de todas as 

edi es.

Vimos o percurso que acabou na virada do jogo, com atitudes de acusa es,

trai es e hipocrisia, mal representadas nas edi es que insistiam em passar uma 

vis o de que na casa existia um grupo contra Dhomini. Ao que parece esse era o 

motivo que permitiu a produ o dar um tom de injusti a s vota es contra ele, numa 

vis vel manipula o em benef cio daquele que optou por uma imagem que 

correspondia ao interesse do jogo.

7  Epis dio: A Grande Manipula o

As emissoras de televis o est o sabendo capitalizar muito bem as demandas do 

capitalismo p s-industrial, por corpo formatados e ajustados, desejos de visibilidade,

criatividade, fazendo da pr pria vida o terreno f rtil para seus investimentos.

No plano est tico e dramat rgico, a televis o tamb m soube capitalizar do 

cinema moderno, principalmente o documental, cinema direto e cinema-verdade. Do 

direto, foi apropriado o uso da c mera como dispositivo invis vel, testemunha oculta, 

sem interfer ncia naquilo que  filmado. Do cinema-verdade, o uso da consci ncia da 

c mera como produtora de acontecimentos: Era um corrente que queria essa 

autenticidade que nem sempre acontece em rela o  c mera. Dizemos tudo isso, para 

mostrar como o big brother faz uso com muita habilidade, de dispositivos semelhantes 

de origem ficcionais empenhados em produzir verdade.

No plano tecnol gico, o bbb, como nenhum outro formato, sabe fazer uso da 

converg ncia de m dias, inserindo-se como produto central dentre uma rede de 

tecnologias e servi os. A exibi o em cadeia na tev  aberta e fechada, a interatividade 

com o p blico votante, via telefonia fixa e m vel, internet, f rum de discuss o virtual, 

chat de bate-papo com ex-participante, servi o de not cias (pago) atrav s de telefone 

celular, exibi o de v deos para assinantes do portal globo,com, pay-per-wiew

(possibilidade de acompanhamento 24 horas).

Em suma, tudo vai constituindo-se numa forma de poder e controle, tendo a 

pr pria TV como dispositivo, ao multiplicar pontos de vistas simult neos e 
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diferenciados. Por m. Vale lembrar que no caso do big brother, existe um esfor o, na 

origem do conceito reality show, para abolir a impress o de interfer ncia e 

manipula o e assim como as t cnicas de edi o.

Como podemos perceber, a cren a numa suposta imparcialidade ,  minada 

em sua origem. Possui imagens de quem tende  mais cenas e quem sabe se vender 

como um bom ou mau personagem na hist ria do cotidiano. Os variados planos, 

cortes, closes, ponto de vista, montagens paralelas, produzem sentido. O som est

comprometido com a cria o de climas e do cl max. As m sicas soam incisivas. Tudo 

isso vem comprovar que a realidade sofre influ ncia, sendo por esses aparatos 

alterada.

Assim como os editores, os operadores de c mera est o tamb m empenhados 

na constru o de cenas e na busca de um efeito de dramaturgia, a partir do improviso 

e imprevisto. Para tanto, alternam focos, flagram detalhes e selecionam

enquadramentos de modo a criar uma composi o visual, desenvolvendo, assim, uma 

gram tica poss vel a esse formato misto de fic o e realidade. 

Nesse sentido, o bbb vem desenvolvendo uma linguagem, buscando na 

conflu ncia das m dias, um paradigma que responda as exig ncias de um programa 

que aponta para uma nova  enuncia o televisiva. Seus participantes, por j  terem 

sido telespectadores das edi es anteriores, est o cada vez mais profissionais na 

autenticidade auto-elaborada.

Vendo por esse prisma, fica dif cil negar que as intrigas, arma es,

especula es e principalmente a competi o no bbb 3, s o estimuladas pelo pr prio

meio que estrutura o programa, pois h  uma exig ncia que o grupo elimine uns aos 

outros. Vemos no programa, pessoas como pe as de um jogo que pela sua 

constitui o, aponta para a probabilidade de manipula o.

Partindo desse pressuposto, talvez possamos dizer que exista dois tipos de 

manipula o no bbb 3: o de quem det m o poder e controle absoluto sobre as vidas 

em jogo, (televis o) e o que vigora entre os pr prios jogadores. Aquele que monta a 

melhor estrat gia, manipulando o pensamento dos outros, demonstrado capacidade de 

tornar-se l der. Essas duas situa es s o nitidamente percept veis no programa, 
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especialmente nesse epis dio, no qual tentamos assinalar os principais acontecimentos 

manipul veis durante a terceira edi o.

Diferentemente das duas edi es anteriores que mantiveram as regas 

estabelecidas, o bbb 3 fez algumas altera es nas regas do jogo, com vistas a deix -lo

mais original e atraente. A mudan a que aconteceu nas provas, e no surgimento da 

figura do anjo, garantindo imunidade ao jogador, passaram a ser encaradas com certas 

desconfian as por parte dos telespectadores internautas, que logo de in cio, lan aram

cr ticas as novas estrat gias da TV Globo, na produ o dos epis dios do BBB 3.

Durante o jogo, observamos a produ o e as edi es favorecendo um grupo em 

detrimento do outro, o que possibilitou a exist ncia de um alto grau de 

previsibilidade. A dire o que a emissora imprimiu s edi es massacrava sempre o 

grupo formado por Jean, Em lio e Harry, nomeado por ela, como j  vimos, de m fia

das cuecas. Isso alterou consideravelmente o jogo em sua ess ncia. Os telespectadores 

n o tinham na ocasi o, a chance de discernir com clareza em quem votar.

Uma outra forma encontrada pela produ o para manter-se no controle da 

trama, foi a sele o das cenas que estruturavam os epis dios ou fatos ocorridos dentro 

da casa, quando notamos o ocultamento de v rias atitudes consideradas desfavor veis

a popularidade dos participantes tais como:

As heresias de Dhomini falando que Jesus Cristo n o havia morrido na cruz, 

que Darth Vader existe, tem dois metros e oitenta centr metros;

Nenhuma das vezes que Sabrina, instru da pelo mineiro manipulou os votos 

das mulheres foi mostrado como tal, era passado como sendo apenas uma 

conversa entre as jovens;

A trai o de Dhomini contra os homens, ap s ter sido indicado por Andr a

para o pared o, quando correu atr s de Sabrina para firmar juntamente com

Elane e Viviane uma alian a para derrubar os homens; Nada disso foi mostrado 

ligando o mineiro ao fato, apesar de ter sido o grande articulado do acontecido;

O massacre sofrido pelos participantes que combatiam a alian a criada por 

Dhomini, nas edi es. Eram chamados de trio infernal , quarteto diab lico

e quando da ades o de Elane de G-5 , para coloc -los contra a opini o
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p blica. Chegou mesmo numa das anima es do programa, mostrar Jean de 

chifres e rabo de diabo, representando o mal;

O comportamento machista de Dhomini que chegou por diversas vezes a ser 

exaltado em forma de coment rios absurdos contra as mulheres como: N o

existe mulher inteligente, mas sim, boa ;

O comportamento col rico de Dhomini, quando num momento de muita raiva , 

no quadrag simo segundo dia do jogo (25/2/03) desabafou:  ... Estou com 

muito dio de Em lio e tenho medo de perder o controle. Estou quase no meu 

limite e se eu ultrapass -lo, vou enfiar a m o na cara dele ... Essa cena foi 

omitida na tev  aberta.

Por tudo isso, criou-se especula es, de que Dhomini estaria marcado para 

ganhar o programa desde o come o. O fato  que o ele e sua aliada e depois namorada 

Sabrina foram beneficiados pelas edi es favor veis. Essas constata es de uma 

poss vel manipula o da emissora, levou um grupo de 200 pessoas a procurar o 

PROCON (Procuradoria do Consumidor) segundo informa es divulgadas na internet 

no site (globo.com do dia 26/102004) para reaver o dinheiro gasto em liga es

telef nicas e no pay-per-wiew. O argumento usado era que Dhomini j  deveria ter 

sa do do jogo h  algum tempo do jogo, mas sua continua o devia-se ao favoritismo 

da Rede Globo de Televis o, apresentando as seguintes provas:

O N mero anormal de votos nos pared es Dhomini versus Alan e Juliana vs 

Dhomini (19 e 10 milh es de votos). Resultado oposto a realidade das vota es

at  ent o (8 milh es era a m dia nas tr s edi es e 10 milh es apenas na final);

A suspeita de que um grupo associado ao Dhomini estaria usando meio escuso 

de dar votos a ele. (aluguel do Web Call Center) pago por algu m para fazer 

liga es em prol do mineiro;

A n o exist ncia de uma empresa credenciada e independente de auditoria para 

fiscalizar a vota o;

A TV Globo teria armado o jogo para o casal se dar bem v rias vezes:
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a) Na prova do anjo, no trig simo no dia de jogo (21/2/03), diversas caixas 

eram trocadas por favores. Dhomini esperou todas as trocas acontecerem para optar 

pela caixa cor de laranja que estava na m o de Harry, que sem saber, aceitou a troca 

pelo caf  da manh  preparado durante a semana;

b) Na prova do l der, com 14 celulares, no quadrag simo quinto dia do 

programa (27/2/03), ficou n tido que o Dhomini sabia a localiza o correta, quando se 

dirigiu de imediato  academia, local onde estava o celular habilitado a se comunicar 

com Pedro Bial. O jogador Jean Massumi percebeu isso e colou nele, achando ali bem 

pr ximo o celular que funcionou, o que fez o mineiro se irritar profundamente;

c) Na prova do anjo, no quadrag simo oitavo dia (28/2/03) os jogadores 

deviam encenar a cl ssica hist ria de Peter Pan. Coube a cada um escolher o seu 

personagem. Dhomini e Sabrina correram para pegar as fantasias do menino lobo e 

Peter Pan o que deu ao rapaz, a condi o de anjo pela quarta vez.

Tudo leva a crer que o jogo, com todas essas especula es espalhadas pelo 

f rum da internet perdeu um pouco de credibilidade, pois como bem assimilamos, as 

mudan as ocorridas no bbb 3 n o contribu ram para torn -lo mais atrativo junto ao 

p blico que desde o  inicio questionava os acontecimentos da casa que pareciam ser

provocados e controlados pela pr pria televis o.Verificamos bem, quando da decis o

de separar o casal, que a influ ncia do meio (televis o) acabou pondo em d vida a 

rela o afetiva de Dhomini e Sabrina.

Ainda como se n o bastasse as poss veis manipula es da emissora, os 

participantes, por diversos momentos na trama, usuram a compet ncia para 

demonstrar sua superioridade, com vistas a fazer os parceiros agirem de acordo com 

as orienta es estabelecidas por eles, como foi o caso de Dhomini em rela o a 

Sabrina, Elane e Viviane.

O mesmo procedimento foi adota pelo trio, Jean, Em lio e Harry que em 

situa o de confronto, seja pela lideran a, anjo ou indica o ao pared o, agiram 

manipulando os parceiros de jogo, como Alan que sondado aliou-se a eles formando o

quarteto diab lico  contra Dhomini. 
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Notamos, portanto, que a influ ncia da TV em rela o ao casal rom ntico que 

ganhava for a cada vez mais, despertou o sentimento de autodefesa no restante dos

jogadores, que decidiram minimizar a invencibilidade do Dhomini, colocando-o no 

pared o para enfrentar Sabrina e assim poderem realizar a t o desejada separa o do 

casal.

8  Epis dio: A Separa o do Casal

No n cleo central das hist rias dos meios de comunica o est  presente 

invariavelmente o amor envolvendo sempre um homem e uma mulher. O amor 

aparece como inst ncia superior a conven es sociais e resist ncias psicol gicas.

capaz de transformar sapos em pr ncipes, bruxa em rainhas,  um detonador saud vel

dos sentimentos positivos. Possui raz es profundas a garantir sua principal perenidade 

que  a magia.

Variadas maneiras de apresentar o amor espraiam-se por entre os principais 

dramas e trag dias que encantam, distraem ou promovem xtase no ser humano.  um 

dos elementos que est  direta ou indiretamente presente na comunica o. Portanto,

podemos dizer que dentre a multiplicidade de planos m ticos, o amor coexiste em 

nossa mente. Neles, os v rios planos de fantasia se misturam e entrela am-se

ganhando peso.

Se coexiste, pode ser objeto de tratamento dram tico. Por m de a o

mitol gica, por ser universal, existencial, eterno, profundo, o amor encontra paralelo 

nas hist rias da mitologia. A , portanto, se encontra o segredo de sua grande for a,

justamente por n o se prender ao contexto hist rico (pol tico), o mito envereda pelo 

conflito universal. Por esse motivo, problemas como, paix o, dio, ambi o, fortuna, 

inveja, cal nia, ci me, pertencem  escala de valores do ser humano, embora sofram 

lapida es da historicidade, est o sempre operando no ser humano. A mitologia

aparece nas hist rias relatadas pelos homens, como representa o simb lica de 

n cleos do psiquismo humano. Ainda  a forma pela qual as pessoas fazem 

representar sentimentos, fantasias, sonhos e previs es.
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Na moderna hist ria do Big Brother Brasil 3, como nos folhetins e contos de 

fada de ontem, reaparece o casal rom ntico, apaixonado, retratado pelos participantes 

Dhomini e Sabrina. Para que possamos entender como se desenvolveu essa rela o,

no meio de tantos interesses em jogo, come amos por destacar um dos maiores

estados humanos geradores de impasse e de sofrimento que  a exalta o seja dos 

desejos, da ambi o da imagina o.

No casal do bbb 3, percebemos em exalta o dois sentidos: A beleza f sica,

exalta o da carne e da paix o sensual e a for a f sica para lutar pelos interesses, a 

resist ncia e a sagacidade. Dhomini conhece Sabrina na casa bigbrodiana, ambos 

participantes do mesmo jogo, concorrem ao mesmo pr mio. Dada a situa o,

deduzimos que cada um deveria estar na disputa, cada um defendendo seus interesses 

particulares.

Sabrina aparece como s mbolo da excita o amorosa, despertando desejo em 

alguns jogadores, especialmente em Dhomini que logo se viu atra do pela dan arina.

Chegou provocando diferentes rea es nos homens que incapazes de manter a 

descri o, o sil ncio, comentam uns com os outros a beleza exuberante da jovem 

paulista. A produ o tratou logo de explorar sua sensualidade, refor ando no 

telespectador o desejo de admir -la e com isso poder dinamizar a trama cotidiana, 

atraindo mais e mais a aten o do p blico, garantindo os altos ndices de audi ncia.

T cnicas de composi o, estilo de andar, vestir, express o, face, olhar, 

constituem a configura o externa do corpo e a imagem interna do eu.  essa 

domina o do externo sobre o interno que nos faz entender, o porque de tanto poder e 

glorifica o atribu do ao corpo humano na contemporaneidade. Sob a reg ncia dessa 

ordem, desenvolve-se a cultura do narcisismo que encontra no corpo sua forma de 

express o.

Envolvido pelo estado de exalta o, Dhomini  aprisionado pelo sentimento de 

paix o associado ao desejo incontrol vel de vencer , for a que lhe impulsiona na 

busca incessante de manter-se em equil brio, capaz de sustent -lo diante da ambi o

destrutiva dos outros. O que poderia explicar a rela o ambivalente do jovem 

jogador? Que ele havia se apaixonado. Que existia, ademais, forte atra o sexual. No 

entanto, mostrava evidente a exist ncia de um conflito. Tratava-se de como proceder 
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que mecanismos adotar, considerando que uma paix o tamb m est  em jogo. Existia 

sim, uma preocupa o em que sua atua o apaixonada n o viesse causar danos ao seu 

objetivo maior, ganhar o jogo.

Estava claro, que o conflito vivenciado tinha como ponto de partida a 

diversidade de interesses e as diverg ncias na forma de conquist -los. Essa 

experi ncia passa a ser compreendida, pois expressa as divis es internas que assolam 

o ser humano  em estado de paix o ou de amor. Por outro lado, uma for a maior 

emerge dessa aparente  uni o que no bbb 3 representou uma grande amea a, a ponto 

de gerar intrigas e compl s dos mais s rios.

Aparece de maneira vis vel, embora simb lica a percep o de quanto a beleza 

e o dinheiro provocam complexos desentendimentos e situa es de divergentes. 

Apresenta-se mais uma vez, a necessidade de ascens o social, que lan am as pessoas 

as mais desafiadoras situa es, nas quais despendem enormes esfor os para sagrarem-

se ganhadores. Na simbologia isso est  sempre a representar a eleva o, exist ncia

superior, a puls o de crescimento que habita em cada um dos jogadores.

Sabrina tinha tamb m uma posi o dividida diante de Dhomini. Apaixonada, 

ela temia ao mesmo tempo ser arrebatada por um sentimento mais profundo e depois 

ter que enfrentar a verdadeira situa o fora da casa. Isso tudo provocou nela, impulsos 

de procura e de afastamento, pois a exist ncia de Manuela, namorada de Dhomini, 

provocava indecis o e inseguran a, lhe causando uma situa o conflituosa que 

resultava da fus o de dor e atra o.

O importante,  que o casal permaneceu durante o programa como mais uma 

micro hist ria, conquistando a prefer ncia e o favoritismo nas edi es da s rie

bigbrodiana. O casal acabou tornando-se alvo das arma es, dos compl s dos 

parceiros de jogo, que viam-se o tempo todo amea ados de serem a cada instante, 

eliminados do programa.

A dupla, por m, passou a ser uma macro amea a ao outro grupo que na sua 

voracidade, tratou de separar os dois e conter a percep o do telespectador no 

momento de escolher quem deve continuar no jogo. O primeiro tiro do grupo de 

resist ncia ao casal, foi disparado quando Elane como l der, apontou Sabrina, 

iniciando a movimenta o para promover o pared o entre eles. Disse a 
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professorinha:... Eu voto pelo jogo. Ela nunca foi (...) est  na hora de fazer o test 

drive...  (8/3/03), explicou a baiana no instante da indica o.

A jovem de Pen polis segurou a emo o, pois estava pressentindo sua exclus o

e conseq entemente a separa o. O casal, sob muita tens o ficou a maior parte do 

tempo reclusos no quarto, pensativos, lamentando a situa o. Do lado de fora, o grupo 

da contra-alian a continuava a abrir fogo contra os parceiros indicados. O quarteto 

fant stico, enfim realizou o seu grande sonho: Separou o casal. Logo ap s a 

confirma o da sa da de Sabrina, Dhomini disparou: Eu respeito a intelig ncia do 

Jean (...) Mas, Bial, alegria incomoda !!!

Era chegada a hora da despedida. Os dois caminharam pelo jardim da casa,

relembrando a curta hist ria de amor vivido no bbb 3. Nesse exato momento, 

retomaram alguns acontecimentos que culminaram no desfecho amoroso. Sabrina 

agradece a Dhomini por tudo e dirige-se  porta da mans o num gesto de at  breve. 

Separa o ou interrup o?  S  o tempo vai responder. Mas, uma coisa n s vimos, que 

a hist ria do bbb 3 mostrou como a vida se entrecruza com a arte, a ponto de n o

sabermos diferenciar, mesmo que seja uma express o simb lica, tendemos a acreditar 

que o sonho  capaz de alimentar o instinto da vida, que  a eterna busca da 

felicidade.

Contudo precisamos dizer que a separa o do casal fazia parte de um esquema

para limitar o poder avassalador de um e favorecer uma nova alian a entre outros, 

mesmo que fosse alicer ada na hipocrisia. Tudo era admiss vel no jogo, 

especialmente quando se tratava de garantir a chance de sagrar-se vencedor.

8  Epis dio: Alian a marcada pela hipocrisia

A luta constante est  no cerne do jogo, talvez esteja a , sua popularidade. O 

confronto da for a com o equil brio em permanente intera o se imp em novas lutas, 

nas quais a for a  necess ria. No plano de cada jogador, surge a necessidade de 

ganhar, o que significa superar seus advers rios. Para isso, precisa organizar 

estrat gias capazes de transcender as adversidades e os confrontos.
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Os jogos, como estruturas b sicas de significa o, s o uma forma de 

representa o da realidade. Nos cen rios imagin rios projetamos conquistas e 

propostas de realiza o. No big brother, na vida, todos os jogadores, ainda que 

obedecendo s regras, podem ser ticos ou n o. Parece ser essa a quest o que vem 

animando as disputas entre os grupos de Jean, Em lio, Harry e Elane, Viviane e 

Dhomini que agora, sem a parceira amada resolveu tirar proveito da situa o em sua 

condi o de transformar-se.

Instigado pela vontade incontrol vel de vit ria que lhe domina, o assessor 

parlamentar empenha-se o m ximo dando o melhor de si para reverter o jogo 

novamente a seu favor. Sem perceber que o desejo de vencer lhe consome, sendo a 

principal fonte de seus sofrimentos, ele permaneceu no jogo com o mesmo prop sito

de transformar a vit ria em nica finalidade, conquistar o pr mio e o sucesso, nem 

que para tal, necessite usar t ticas de reconcilia o com seus advers rios.

Movidos pela for a do triunfo pessoal, os jogadores pouco se importam que 

seja a hipocrisia o m todo empregado para executaram seus planos de destrui o. N o

 por outra raz o que Dhomini fingindo tristeza pela sa da de Sabrina, se isola no 

quarto, fazendo quest o de chorar diante das c meras, aproveitando para destilar o 

dio que sentia pelos parceiros que eliminaram sua musa querida, dizendo: (...)

Mataria todos e os comeria com vinho branco  (14/3/03) professava o mineiro.

A edi o fez a coisa parecer um lapso moment neo, ao mostr -lo pedindo 

perd o a Deus pelo sentimento negativo. Favorecendo mais uma vez aquele que j  se 

tornar  imbat vel. Comprovando esse apoio, na prova do anjo, Dhomini venceu, 

sendo o pentacampeonato do rapaz no posto de salvador no bbb 3. A coisa parecia se 

complicar, pois Elane e Viviane encontravam-se numa posi o inc moda contra o 

mineiro e por isso receberam da produ o o t tulo de meninas-veneno .

Mesmo assim, numa atitude revestida de hipocrisia, o assessor parlamentar 

havia decidido passar o colar para Viviane. S  que ele n o sabia que aquela seria a 

ltima prova do anjo. Quando chegou a hora de passar, o apresentador deixou que o 

jogador se preparasse para dar o colar e ent o proferiu um discurso hip crita de que 

estaria perdoando Viviane pela trai o. A situa o foi mostrada como se Dhomini 

fosse um tremendo altru sta, al m da m dia que fazia diante do telespectador.
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Era n tida que sua inten o n o era salv -la, por se tratar da jogadora mais 

fraca e ele n o temia enfrent -la. Mas, no entanto, n o corria o riso de pegar algu m

mais forte.A hipocrisia campeava as atitudes, pois que agora o n mero de 

concorrentes  extremamente reduzido e o cuidado com as a es deveriam ser 

redobrados, pois qualquer que fosse o deslize, poderia ser fatal. A situa o era 

desesperadora, os amigos indicavam-se, porque as op es esgotavam-se.

Pressentimos que era hora de conchaves, de reconcilia o, a final se aproximava.

Vimos que os la os antes arrebentados pela for a dos desejos, agora 

precisariam ser reconstru dos, mesmo que fossem apenas pelas circunst ncias do 

momento, n o tinha import ncia que as a es n o representassem o sentimento 

verdadeiro da amizade, tudo  v lido quando existe dinheiro em jogo.

Podemos perceber o quanto esse epis dio foi marcado pela falsidade, 

hipocrisia, repetindo o jogo da vida, no qual as pessoas est o quase sempre 

representando, mantendo uma m scara diante dos outros.

A hipocrisia resulta da afortunada insensibilidade das pessoas em manter 

atitudes poucos confi veis, que freq entemente s o representadas por declara es

intencionais ou atos n o verbais, que destroem a intera o, a imagem do outro.

O termo representa o  usado para designar a atividade de uma pessoa que 

passa determinado per odo, diante de um grupo de observadores e que tem sobre estes 

alguma influ ncia.  (GOFFMAN: 1998, p. 29). No bbb 3, deve ter havido na atua o

do participante Dhomini, uma tentativa de induzir o telespectador a julg -lo e a 

situa o de um modo particular. Parece-nos que a quest o central nesse epis dio foi 

preservar no n vel do imagin rio  o equil brio, ou melhor, uma equa o

compensativa entre o jogo e o p blico, diante das tens es inevit veis provocadas pela 

instabilidade emocional dos envolvidos mediante a proximidade do final do 

programa.

A situa o pouco a pouco se transforma. As partes envolvidas apesar dos 

interesses, assinalam para uma tr gua aparente  com a alian a da hipocrisia selada 

entre Dhomini, Elane e Viviane outra vez. Tornou-se vis vel que a estrat gia das 

mo as era de representar  com atitudes significativas para os outros, mantendo 
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sempre seus interesses pessoais intactos, resguardando-os com o empenho primordial

de certas pr ticas durante a disputa.

O programa entrava na semana final, as trajet rias individuais, foram expostas, 

com diferentes discursos. Os contornos do pessoal de certo modo, definem o jogo e 

por isso os participantes diante do risco de serem eliminados decidiram estabelecer 

outro tipo de rela o, mesmo que n o mostrassem transpar ncia, o jogo das 

diferen as, a exuber ncia da apar ncia seriam reordenados e reenviados ao 

telespectador para an lise dos percursos que se modularam de maneira diferenciada.

Um sentimento de estabilidade parece surgir face s rela es at  ent o

experimentadas. Entrevemos possibilidades de mudan as que remetem  convic o

dessa necessidade para efeitos de esclarecer todas as a es pontuais que v o

constituindo o jogo. A presen a de um acordo previs vel parece existir, vez que os 

participantes est o determinados  conquista do reconhecimento e da fama. Dada a 

situa o, faz-se necess rio jogar suas potencialidades com vistas  aceita o, condi o

que assegura sua participa o at  o final.

Nesse momento ao que tudo indica, predomina uma vontade de restabelecer o 

coletivo, aqui entendido como o sentido de permitir que no jogo, as diferen as possam 

apresentar-se num conjunto, sem grandes discrep ncias.

Contudo devemos lembrar que as rela es conflituosas ou harmoniosas, por 

um aspecto ou outro dependem um pouco da encena o, como nos mostra o 

pensamento de MAFFESOLI: A ess ncia da vida coletiva e individual  teatral .

(2001 p. 70). Pensando assim, podemos deduzir que as coisas s o aceitas por aquilo 

que aparentam ser e n o pelo que s o de verdade.

Talvez, o jogo bbb 3 que mostra a vida cotidiana, esteja a indicar que as 

atua es apresentadas at  ent o, devem tomar a partir daqui, uma forma 

conciliat ria ,  a restitui o das lealdades se tornam armas poderosas pelas quais os 

desafiantes devem procurar firmar suas posi es, visando a triunfal vit ria. Com a 

proximidade da final do jogo, as diverg ncias come am a serem equacionadas e em 

substitui o temos a presen a da concilia o para um clima de entendimento, 

fortemente marcado pelo desejo de ganhar.
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10  Epis dio: Final em Clima de Paz

O programa atrav s desse epis dio demonstrou que o eu tem muitas m scaras,

de que ele  um produto constru do com esmero e cuidados. Assim, notamos que a 

estrutura do programa imp s aos integrantes, a participa o em uma s rie de 

acontecimentos, desencadeando diferentes configura es de si mesmo, num processo 

que faz parte desse jogo interativo que prop e a televis o.

Com o prop sito de tornar mais evidente essa observa o, tomamos as rela es

dos participantes como base para o entendimento satisfat rio do que conseguimos 

destacar dentre tantas a es e rea es dos envolvidos em tal experi ncia. Todas t m

em comum, o fato de o desempenho que desprenderam devem ter definido a 

trajet ria, a biografia dos jogadores. S o elas que determinam a escolha daquele que 

ser  indicado pelo p blico como o grande vencedor.

Visto desse ngulo, n o  por acaso que todos decidiram selar um compacto de 

uma conviv ncia marcada pela amizade, num clima de paz, de descontra o, a ponto 

do estrategista Jean comentar: A nossa conviv ncias nesses dias melhorou muito

(22/3/03), comprovando que as l grimas deram lugar as gargalhadas, sem nenhum 

atrito entre os quatro finalistas. A prud ncia passou a estabelecer a comunica o entre 

eles e as orienta es seguiam no sentido de se manterem em equil brio, facilitando o 

julgamento do telespectador, pois, agora estava chegando a final e o percurso de cada 

um seria reconstitu do para a devida sele o.

Aproveitando-se da situa o assumida pelos jogadores, ao reconhecerem a 

import ncia de uma retomada comportamental, a produ o tratou de explorar esse 

momento, enfatizando o clima de paz que estava reinando entre os brotheres e faz do 

ltimo epis dio uma recomposi o narrativa, mostrando que tudo acaba num final 

feliz. O olho da c mera passa ao telespectador a impress o de que tudo estava se 

desenrolando ale em sua frente, sem artimanhas e montagens. 

A mudan a desencadeada pelos participantes  agora mostrada em detalhes, o 

que antes era misto de trai es e intrigas, de car ter diab lico, a partir daqui, tudo vira 

alegria, paz, reina a harmonia. Um sentimento de solidariedade e fraternidade 
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constru do pela tev  e os participantes tornavam-se grandes irm os, numa 

demonstra o de que as variadas situa es forma criadas em fun o apenas do jogo.

Nesse contexto, a situa o passa ser de ma tranq ilidade aparente , afinal o 

jogo ainda n o acabou. Mas, em fun o dessa nova conduta geral, o telespectador

tende tamb m a mudar as impress es, considerando que tudo est  sob controle. De 

modo geral o epis dio segue um fluxo de progress o, com os acontecimentos 

despertando mais emo es a medida de se aproxima  escolha de quem ser  o 

vencedor.

A tensionalidade se constr i com destaque no objeto do medo: A possibilidade 

de perda, de derrota, assusta e provoca ansiedade nos participantes que aguardam os 

resultados de cada pared o com muita aten o. Os momentos decisivos culminam 

com a inconforma o ou conforma o de ser um perdedor com extens o a vida fora 

da casa. Essa inquieta o deixa os cora es dos jogadores intranq ilos, mas nem por 

isso a alegria e a euforia experimentada deixa de motiv -los, posto que estavam 

vivendo os melhores dias da casa.

Finalmente, os dois finalistas s o indicados, Dhomini e Elane passam a viver 

momentos de expectativas, aguardam a indica o do p blico encarregado de escolher 

o vencedor. Come a a contagem regressiva para o grande dia, no qual um dos dois 

ser  coroado a glorificado como o campe o do jogo. A TV prepara pequena 

retrospectiva da vida dos concorrentes finalistas, num clipe com os melhores 

momentos vividos dentro da casa.  Numa seq ncia de aproximadamente quarenta 

segundos, a c mera mostra cenas sempre de corpo inteiro dos sobreviventes, aos 

abra os, risos e carinhos, traduzindo em imagens a virada no jogo, oferecendo ao 

p blico, subs dios para que construa o perfil de seu candidato eleito para ser o 

vencedor.

Podemos delinear alguns elementos que consideramos essenciais  forma o

dos dois perfis, muito bem elaborados pela edi o que apresentou o lado brincalh o

de Dhomini e a arrog ncia de Elane, que acabou ganhando mais destaque. A c mera

em ngulo aberto est  sempre contrapondo, em plano conjunto, os dois finalistas em 

movimento de transi o do interior para o exterior, retratando a inquieta o em que se 

encontram. No quadro seguinte a c mera em plano m dio (da cintura para cima) 
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mostra a euforia do casal, na cozinha conversando sobre suas trajet rias, o que 

aprenderam daquela experi ncia e a condi o que chegam ao fim da disputa mais 

concorrida da televis o brasileira.

Como podemos ver, um conjunto de imagens permitiu que o telespectador 

compartilhasse como coadjuvante, percorrendo os meandros desse epis dio cheio de

suspense, organizado de fragmentos visuais que v o compor a cadeia de unidades 

expressivas (planos) que se articulam e se unem entre si. O epis dio nos mostra que o 

problema n o  s  ficar famoso de subir na vida , mas  tamb m saber conviver com 

o sucesso, encarar toda essa transi o com tranq ilidade e alegria.

Ao que tudo indica, dividir a emo o com o parceiro concorrente, 

demonstrando que qualquer que fosse o resultado estariam juntos, foi a garantia do 

sucesso na conviv ncia dos finalistas. Nesse contexto, as atitudes de Dhomini e Elane 

face aos demais participantes durante o jogo, poderam ser melhores compreendidas, 

visto que as arma es, manipula es e intrigas por eles praticados, n o estavam por 

conta de seus car teres, mais simplesmente pelo jogo que tudo comporta.

A dupla desfrutava os momentos com alegria, dotando-os de significa o, dado 

o clima que se instalar  na casa, em virtude da proximidade da decis o final e da 

intimidade que estabeleceram, representando aquilo que  pessoal, confiante e ntimo,

uma rela o marcada pela amizade, numa valoriza o ao respeito m tuo. Com isso, 

conseguiam desfazer aos poucos, as imagens de traidores que passaram at  ent o.

Deixavam de ser amea a um para o outro.

Independente de ser certo ou errado, bom ou mau, justo ou injusto, tudo isso 

tem um sentido que se constr i ap s um longo percurso dos participantes, que sofre 

mudan as, altera es, transforma es, o que de certo modo pode explicar o sucesso

ou fracasso  alcan ado durante o jogo, assim como a s rie Big Brother Brasil 3.

O resultado final ser conduzido pela paz, n o deve ser visto como algo que 

devemos atribuir apenas a necessidade de vit ria dos envolvidos na disputa, mas, 

sobretudo a uma necessidade que adv m de uma vis o de mundo que se recente de

paz, conc rdia, solidariedade, de certa maneira, algo poss vel de ser negociado, 

reformulado na vida p blica. O fim do jogo mostra que todo o desenrolar da trama 

dentro da casa, se constituiu de conflito e reconcilia o, representados pelos 
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diab licos  e anjos  que estiveram compondo o enredo dessa hist ria que reuniu 

diferentes personagens da vida cotidiana.

O grande efeito dessa atitude reside na concilia o entre as pessoas, o que 

parece estimulante, justo no momento em que a sociedade brasileira prioriza o 

confronto, a disputa a competi o, como forma de alcan ar melhores condi es de 

vida. Por outro lado, tem um aspecto preocupante, que  a unanimidade em torno 

dessa perspectiva sem a necess ria reflex o sobre o modo como ela  produzida. De 

certa forma  reproduzir o pensamento daqueles que percebem a cultura como um 

produto vend vel, contendo como ess ncia, apenas o espet culo.

Podemos ver Dhomini e Elane conversando minutos antes da divulga o do 

nome do vencedor, analisando a participa o no programa e o que repercutiu em suas 

vidas, dizendo: Chegamos longe. Dois caipiras! Suspirou a professora que fez 

quest o de frisar para o parceiro: permanecerei agarrada a voc  o que Dhomini 

acrescentou: Meu pai... Eu fiz o que dei conta  Ao contr rio dos epis dios anteriores 

o que esteve em jogo, foi a lealdade e cumplicidade como a forma de resolu o dos 

conflitos.
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